
 
 

    

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

(أهال وسهالالوحدة األولي: )  

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 ا:ــــة ومعناهـــالكلم 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 قدر، ثمن غاٍل. قيمة  سريع الفهم.  ذكي 

 سرور متعة  القراءة والعلم والمعرفة. االطالع 
 رؤية.  مشاهدة  أعطاه بال مقابل. أهداه 
 يصرف. ينفق  تشد. جتذب 
 .أمواال نقوًدا  جماعات من الناس. أفواج 
 التوجيه.  اإلرشاد  يحضرون.  يأتون 
 نجيد. حنسن  .أهداف  أغراض

 .عاد رجع  كثيرة ومتنوعة.  متعددة 
 أماكن مشهورة.  معامل  الباقية.  اخلالدة  

 تصور. ختيل المتعة والسرور.  النزهة 
 طائًرا. حملًقا يأخذون.  يلتقطون 

 :الكلمة ومجعها 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
 العوالم العامل  أمثال  مثل  أذكياء  ذكي 

 أعمام  عم  سراع  سريع  متع متعة 
 مرشدون  مرشد  قيم  قيمة  زيارات  زيارة 
 السياح السائح  الخالدات  اخلالدة  صغار  صغري 

 نفوس أو أنفس نفس  قطارات  قطار  مشاهدات  مشاهدة 

 اإلرشادات اإلرشاد   فنادق فندق  بسط بساط 
 معامالت  معاملة  طائرات  طائرة  الرياح  الريح 
 بواخر  باخرة  أعين أو عيون  عني  أجنحة  جناح 

     السموات السماء 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 :الكلمة اجلمع ومفردها 

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
 التحفة  التحف  المسجد  املساجد  فوج  أفواج 

 الكنيسة الكنائس دولة  دول  وسيلة  ائل وس
 غرض  أغراض  معلم  معامل  نقد  نقود 
 المعلومة  املعلومات  ألف آالف  أثر  آثار 

   الشاب الشباب  بلدنا  بالدنا 
 

 :الكلمة ومضادها 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
 يهمل  يهتم  مضل  مرشد  غبي  ذكي 
 الفانية  اخلالدة  ضيق  واسع  جحد شكر 

 بطيء  سريع  فتح عينيه  أغمض عينيه  أفراد  أفواج 
 واقًفا جالًسا  يفقد  جيد  يجهل  يعرف  
 تضر  تستفيد  يفرق  جيمع  يكره  حيب 

 اآلتي  املاضي  الملل والضيق االستمتاع  انخفض  ارتفع 
 تنفر جتذب  األرض  السماء  ينزل  يركب 

 اخرجوا  ادخلوا  يبيع  يشرتى  رجع أو عاد  هب ذ
 يبخل  ينفق  أجاب  سأل  يذهبون  يأتون 
 ا تً ساك قائاًل قليلة  متعددة  أفقد  أملك 

   خائفين آمنني  نسيء حنسن 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 تسميع املعين و اجلمع )السياحة يف مصر(

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  قيمة   ذكي 

  متعة   االطالع 
  مشاهدة   أهداه 
  ينفق   جتذب 
  نقوًدا   أفواج 
  اإلرشاد   يأتون 

  حنسن   أغراض 
  رجع   متعددة 

  معامل   اخلالدة  
  ختيل  النزهة 

  حملًقا  يلتقطون 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
  العامل   مثل   ذكي 

  عم   سريع   متعة 
  مرشد   قيمة   زيارة 
  السائح   اخلالدة   صغري 

  نفس   قطار   مشاهدة 
  اإلرشاد   فندق   بساط 
  معاملة   طائرة   الريح 
  باخرة   عني   جناح 

      السماء 



 
 

    

  
 

 

 

 

 تسميع املفرد واملضاد  )السياحة يف مصر(

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
  التحف   اجد املس  أفواج 
  الكنائس  دول   وسائل 
  أغراض   معامل   نقود 
  املعلومات   آالف   آثار 

    الشباب   بالدنا 
 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
  يهتم   مرشد   ذكي 
  اخلالدة   واسع   شكر 

  سريع   أغمض عينيه   أفواج 
  جالًسا   جيد   يعرف  
  تستفيد   جيمع   حيب 

  املاضي   االستمتاع   ارتفع 
  جتذب   السماء   يركب 
  ادخلوا   يشرتى   ذهب 

  ينفق   سأل   يأتون 
  قائاًل  متعددة   أملك 

    آمنني   حنسن 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 وابـــــؤال وجـــــس   
    اذكر صفات بكار. :1س

 ..............................................................جـ : ...........................
 : ماذا حيب بكار أن يكون؟2س

 .......................جـ : ..................................................................
  : ماذا أهداه عمه )مفيد(؟ 3س

 ....................................................جـ : .....................................
 ملاذا يأتي السياح إىل مصر؟  :4س

 .......................جـ : ..................................................................
............................................................................................. 

 : ما أنواع السياحة يف مصر؟ 5س
 .......................جـ : ..................................................................

............................................................................................. 
  اهأهرا؟؟ وماذا شاهد؟ : متى ذهب بكار إىل6س

 .......................جـ : ..................................................................
 ملاذا يهتم السائحون بآثار مصر؟ : 7س

 .......................جـ : ..................................................................
 أهمية السياحة كما فهمت من الدرس؟  : ما8س

 .......................جـ : ..................................................................
 : ما واجبنا حنو السائحني؟ 9س

 .......................جـ : ..................................................................
 : ماذا متين بكار ؟ وملاذا؟ 10س

 .......................جـ : ..................................................................
.............................................................................................. 

  ماذا ختيل بكار؟: 11س
 ...............................................................................جـ : ..........

 نتعلم من هذا الدرس؟ : ماذا 12س
 .......................جـ : ..................................................................
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  :اقرأ ثم أجب 
 

بكار تلميذ ذكي واسع االطالع، سريع الفهم. بكـار حيـب أن يكـون مرشـًدا سـياحًيا مثـل عمـه مفيـد.         ) -1
 (. أهداه عمه كتاًبا صغرًيا عن السياحة يف مصر

 : ما يأتي هات )أ(
 ، "االطالع": ...............  ، "أهداه": ................. ."ذكي": ...............  :معنى -1
 "ذكي": ......... ، "واسع": ......... ، "سريع": ......... ، "ضيق": .......... . مضاد: -2
 جمع: "تلميذ": ............... ، "مرشد": ...............  ، "كتاب": ................... . -3

 ......)ب( ما أهم صفات بكار؟ ..............................................................
 )ج( ماذا يحب بكار أن يكون في المستقبل؟ ..................................................
 )د( ماذا كان يعمل عم بكار ؟ وماذا أهداه؟ ...................................................

راض متعددة، فمنهم من يـأتي  مصر جتذب أفواًجا من السائحني من مجيع دول العامل، فهم يأتون هأغ) -2
وهذه سياحة ثقافية، ومنهم من يأتي للنزهة واالستمتاع وهذه سياحة ترفيهية ،  لزيارة آثار مصر اخلالدة

 (. وبعضهم يأتي لزيارة املساجد والكنائس وهذه سياحة دينية ...
 : هات ما يأتي )أ(
 ......... ، "الخالدة": ........ ": أغراض، "........ ": أفواًجا": ........ ، "تجذبمعنى: " -1
 .................. .": متعددة، ".............. ": الخالدة، "............. ": يأتون مضاد: " -2
 ......... ، "دول": ....... ": أفواًجا، "........ ": السائحين، "........ ": أغراض: "مفرد -3

 كنائس": .............. ، "اآلثار": .............. ."المساجد": .............. ، "ال     
 .............................................؟ ..............لماذا يأتي السياح إلى مصر)ب( 
 .......................................؟ .....................ما أنواع السياحة في مصر)ج( 
 .................................................................؟ يةما هي السياحة الدين)د( 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

يو؟ اجلمعة املاضي، ذهب بكار مع عمه )مفيد( إىل اهأهرا؟، وشاهد السائحني يلتقطـون بعـض الصـور    ) -3
 (. التذكارية ، فسأل عمه قائاًل ملاذا يهتم  السائحون بآثار مصر يا عمي؟ ...

 : هات ما يأتي )أ(
 .............................. .... ، "قيمة": ................معنى: "يلتقطون": ......... -1
 ................. ": كبيرة، "................. ": يهتم، "................. ": ذهبمضاد: " -2
 ................ : "آثار، "................ ": األهرام، "................ ": الصورمفرد: " -3

 ؟ ...................................................متى ذهب بكار مع عمه؟ وأين ذهب)ب( 
 ؟ .......................................................لماذا يهتم السائحون بآثار مصر)ج( 
 .................................؟ ..................ماذا كان يفعل السائحون عند األهرام)د( 

بكار: وماذا تستفيد بالدنا مـن السـائحني؟ العـم: يـا بكـار السـائح عنـدما يـأتي إىل مصـر يعـرف آثـار            ) -4
بالدنا، وينزل يف فندق ، ويأكل يف مطعـم ، ويركـب طـائرة أو بـاخرة ويشـرتح التحـف ، أح أنـه ينفـق نقـوًدا          

 (. يستفيد منها اقتصاد بالدنا
 : ات ما يأتيه )أ(
 معنى: "ينفق": ............... ، "اإلرشاد": ...............  ، "نقوًدا": ................ . -1
 مضاد: "تستفيد": ................ ، "يشتري": ................ ، "ينفق": .............. . -2
 ... ..": ...........باخرة... ، "............": ..مطعم........... ، ".": .....فندق: "جمع -3

 ..............................................؟ .................ما أهمية السياحة لمصر)ب( 
 ............................................؟ ............ما الواجب علينا نحو السائحين)ج( 

 ..................................................)د( ماذا كان يفعل السائحون عند األهرام؟ .
رجع بكار إىل بيته، بعد أن شكر عمه، ثم قال يف نفسه: ليـت لـي جنـاحني أطـري بهمـا يف السـماء، أو       ) -5

 (. ليتين أملك بساط الريح، حتى أشاهد كل معامل مصر السياحية
 : هات ما يأتي )أ(
 ............. ...": ...رجع": ...............  ، "معالم"": ............... ، أشاهدمعنى: " -1
 .......... ....": ...السماء": ................ ، "فوق ": ................ ، "أملكمضاد: " -2
 ............................. .": جناحين.......... ، "............": .......معالم: "مفرد -3
 ............................ .جمع: "بساط": . -4

 .....................................................؟ ...........ماذا تمنى بكار؟ ولماذا)ب( 
 ....................................................؟ ..............ماذا تخيل بكار نفسه)ج( 



 
 

    

  
 

 

 

 

 روف تنطق وال تكتب: مثل:كلمات بها ح -1
 هذان [ –إله  –طه  –لكن  –ذلك  –هؤالء  –هذه  –] هذا 

 استخرج من الفقرة اهأوىل بالدرس:  -2
 كلمات بها تنوين مشسية( ال) قمرية  (ال) حرف فعل  اسم 

      
      
      

 

 ن الفقرة الثانية بالدرس: ماستخرج  -3
 تاء مربوطة حرف مشدد عل ف اسم  )ال( مشسية )ال( قمرية 

      
      

 

  :اقرأ ثم أجب 
 

السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل القومي يف مصر، فلدينا كل مقومات البلد السياحي من شواطيء رائعـة  ) -1
 (.  على البحر اهأمحر والبحر املتوسط، وآثار خالدة تدل على عظمةمصر

 : أكمل )أ(
 السياحة مصدر مهم من مصادر .................................................. . -1
 آثار مصر .................................................. . -2

 : جمع: "بحر": .......... ، مفرد: "آثار": .......... ، معنى: "رائعة": ........... .هات)ب( 
 مصر الخالدة؟ ............................................................)ج( عالم تدل آثار 

نصح املعلم تالميذه باإلنصات له عند شـرح الـدرس. ومـذاكرة الـدروس، وةارسـة الرياضـة بشـكل منـتظم         ) -2
 (.  هأشرارللحفاظ على سالمة اجلسم والعقل، واالشرتاك يف اهأنشطة املدرسية، ومصاحبة اهأخيار والبعد عن ا

 : اخرت اإلجابة الصحيحة ةا بني القوسني )أ(
 النشاط [ –النشيط  –] الناشط   مفرد "األنشطة": ....................... .  -1
 االلتفات [ –السكون  –] االستماع   معنى "اإلنصات": ....................... . -2

 ...........................................)ب( متى ينصت التالميذ للمعلم؟ ..................
 )ج( نصح المعلم تالميذه بمصاحبة ...................... والبعد عن ..................... . 



 
 

    

  
 

 

 

 

 :الكلمة خريطةأكمل  -1

 

 أكمل شبكة املفردات: -2

 
 

 حلل إىل مقاطع صوتية: -3
  :تلميذ  ذكي:

  :سريع   :االستمتاع
  فندق:   :جالًسا

  سيارة:   أشاهد: 
  أفواًجا:  االطالع: 

  أغمض:   مرشًدا: 
  السماء:   سياحًيا: 

  متعددة:   السياحة: 
  ترفيهية:  ثقافية: 

    بكار

 أكمل عائلة الكلمة: -4
 .................. . -........ .......... -..................  -..................  -سأل 

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: رجع
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: ارتفع
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 آثار 

 

 

 

 السياحة  

 

 

 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 :الكلمـــة ومعناهــــا 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 أماكن مشهورة  معامل  قديمة أصيلة عريقة 

 يحتضن  يتعانق  شديدة الجمال  –الخالبة  –الجميلة  الساحرة 

 شاهد  رأح  جميلة  رائعة 

 عظيمة القدر  فخمة  حصن منيع  عة قل

 كثيرة الشجر  غناء  بساتين  حدائق

 يشرف / يقع  يطل  نطير حنلق 

 شديدة الجمال  خالبة  النمط والشكل الطراز 

 صدًقا حًقا  العالية  الشاهقة 

 :الكلمة ومجعها 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
 الساحرات  الساحرة  طبائع ال الطبيعة  مدن  مدينة 

 روائع –رائعات  رائعة  لوح  –لوحات  لوحة  التواريخ  التاريخ 

 قالع  قلعة  األبحر -البحور  -البحار  البحر  شواطيء  شاطيء 

 أعمدة  عمود المسارح  املسرح  متاحف  متحف 

 األطرزة –الطرز  الطراز  أقصر  –قصور  قصر  مكتبات  مكتبة 

 عرائس عروس  مآذن  مئذنة  حطات م حمطة 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 

 :الكلمة اجلمع ومفردها 

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
 قصر  قصور  الحي  اهأحياء  معلم  معامل 
 حوض  أحواض  شجرة  أشجاًرا  حديقة  حدائق 

 كنيسة  كنائس  زهرة  زهور  تمثال  متاثيل 
 تلميذ المذة ت قبة  قباب  مسجد  مساجد 

 

 :الكلمة ومضادها 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
 حديثة  عريقة  القبيحة  الساحرة  غًدا  أمس 

 األسود  اهأبيض قبيحة  رائعة  يتنافر  يتعانق 
 أكواخ  قصور  قريب  بعيد  نعود  نذهب 

 ضيقة  واسعة  حقيرة  فخمة  األموات  اهأحياء 
 هدمها  بناها  قبيحة  خالبة  هدمت  ت بني

 باطالً  حًقا  االنخفاض االرتفاع  المنخفضة جًدا الشاهقة 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 تسميع املعين واجلمع )اإلسكندرية عروس البحر املتوسط(
 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  معامل   عريقة 

  يتعانق   الساحرة 
  رأح   رائعة 
  فخمة   قلعة 
  اء غن  حدائق
  يطل   حنلق 

  خالبة   الطراز 
  حًقا   الشاهقة 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
  الساحرة   الطبيعة   مدينة 

  رائعة   لوحة   التاريخ 
  قلعة   البحر   شاطيء 
  عمود  املسرح   متحف 
  الطراز   قصر   مكتبة 
  عروس   مئذنة   حمطة 

 

 )اإلسكندرية عروس البحر املتوسط(املفرد واملضاد  تسميع

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
  قصور   اهأحياء   معامل 
  أحواض   أشجاًرا   حدائق 

  كنائس   زهور   متاثيل 
  تالمذة   قباب   مساجد 

 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
  عريقة   حرة السا  أمس 

  اهأبيض  رائعة   يتعانق 
  قصور   بعيد   نذهب 

  واسعة   فخمة   اهأحياء 
  بناها   خالبة   بنيت 

  حًقا   االرتفاع   الشاهقة 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 ســـــؤال وجـــــواب   
    ما اسم املدينة اليت يقصدها بكار؟ : 1س

 .........................................................................................جـ : 
 تنوعت اآلثار التارخيية يف مدينة اإلسكندرية. وضح ذلك.: 2س

 جـ : ......................................................................................
  ؟  ما أهم ما مييز مدينة اإلسكندرية: 3س

 .............................................................................جـ : ............
.............................................................................................. 

 ؟  ماذا رأى بكار وهو جالس فوق بساط الريح: 4س
 ........................................................جـ : .................................

.............................................................................................. 
  اذكر اسم قلعة واسم متحف يف مدينة اإلسكندرية.: 5س

 ........................................جـ : .................................................
 ؟  ماذا شاهد بكار  يف قصر املنتزه: 6س

 .......................جـ : ..................................................................
 ؟  كيف بنيت القصور واحلدائق يف اإلسكندرية: 7س

 ..........................................................جـ : ...............................
 ؟  ما هي املساجد اليت شاهدها بكار يف اإلسكندرية: 8س

 .......................جـ : ..................................................................
  اذكر أثًرا إسالمًيا وآخر قبطًيا يف اإلسكندرية.: 9س

 .......................جـ : ..................................................................
.............................................................................................. 

 أن تقع كاتدرائية الكرازة املرقسية؟ ومن بناها؟ : 10س
 ..................................................................................جـ : .......

  ملاذا تسمي اإلسكندرية عروس البحر املتوسط؟ : 11س
 .......................جـ : ..................................................................

.............................................................................................. 



 
 

    

  
 

 

 

 

 : 

  :اقرأ ثم أجب 
 

 قـــرأت أمـــس عـــن مدينـــة عريقـــة بهـــا معـــامل أثريـــة وتارخييـــة فرعونيـــة ويونانيـــة ورومانيـــة  ) -1
 (. وقبطية وإسالمية

 .": ...............  معالم........ ، "": .......عريقة:  معنى: "هات ما يأتي )أ(
 ..........  مضاد "عريقة":": ......... ، جمع "مدينة": ......... ، معالم: "مفرد
 ؟ .....................................................ما المدينة المشار إليها في الفقرة)ب( 
 .......................................................؟ .....ما أهم ما يميز هذه المدينة)ج( 
 ............................................؟ .......ما أنواع اآلثار في مدينة اإلسكندرية)د( 

باإلضافة إىل الطبيعة الساحرة ، حيث يتعـانق التـاريخ والطبيعـة كـي يرعـا مًعـا لوحـة رائعـة علـى          ) -2
 (. سطشاطيء البحر اهأبيض املتو

 : هات ما يأتي )أ(
 ....... ..........": يتعانق، ".............. ": رائعة...... ، "......": ..الساحرةمعنى: " -1
 ............................  ":رائعة..... ، "..................": ........يتعانقمضاد: " -2
 ": ....... .رائعة": ........ ، "الطبيعة، "": ........ التاريخ": ........ ، "شاطيء: "جمع -3

 ..............................................؟ ..............ما أهم ما يميز اإلسكندرية)ب( 
طار بساط الريح وبكار جالس فوقـه، فـرأى مـن بعيـد البحـر اهأبـيض املتوسـط، ورأح قلعـة قايتبـاح ،          ) -3

 (. الروماني ومكتبة اإلسكندريةومتحف اهأحياء املائية، املتحف 
 : هات ما يأتي )أ(
 .......... ...": ...................رأي.................. ، "...": ..........قلعةمعنى: " -1
 ": ............... .األحياء": ................. ، "بعيدة": ................ ، "طارمضاد: " -2
 ............ ..": ...قلعة.......... ، "..": ......بحر.... ، ".......": .......بساط: "جمع -3
 ": .............. .عمود": ................ ، "مكتبة": ................. ، "سرحجمع: "م -4

 ...................................اذكر بعض المعالم األثرية الموجودة في اإلسكندرية؟ )ب( 
 :ج من الفقرات السابقةاستخر)ج( 

 

 حرف فعل اسم مد )بالواو( مد )ح( مد )ا(
      



 
 

    

  
 

 

 

 

 

فوقها لنعرف ما فيها. هـذا قصـر املنتـزه يطـل علـى       إنين أرى مصوًرا فخمة وحدائق غناء هيا بنا حنلق) -4
 (.  شاطيء البحر إنين أشاهد أشجار وأحواض زهور وحدائق واسعة وكلها بنيت على الطراز اإلسالمي

 : هات ما يأتي ()أ
 ............... .غناء": ، "................  ": الطراز، ".... ............": فخمةمعنى: " -1

 ................  ، "يطل": ................  ، "خالبة": ............... ."نحلق":       
 ....... ، "واسعة": ......... ...": خالبة، "......... ": بنيت، "......... ": فخمةمضاد: " -2
 مفرد: "قصور": ........ ، "حدائق": ........ ، "أحواض": ........ ، "تماثيل": ........ . -3

 .......................................اذكر اسم قصرين شاهدهما بكار في اإلسكندرية؟ )ب( 
 ................................................؟ ..................أين يقع قصر المنتزه)ج( 
 ؟ ...................................................اذكر اسم القصر الذي أشار إليه بكار)د( 

 )هـ( كيف بنيت القصور والحدائق في اإلسكندرية؟ .........................................
لكرازة املرقسية يف حمطة الرمـل بناهـا أحـد تالمـذة السـيد املسـيح.       إنين أرى كنائس هذه كاتدرائية ا) -5

 (. وهذه كنائس أخرى ومساجد كثرية وهذامسجد سيدح أبي العباس املرسي. وهذا مسجد اإلما؟ البوصريح
 : هات ما يأتي )أ(
 .... ..........................": حًقا............. ، "...............": ..الشاهقةمعنى: " -1
 مضاد: "شاهقة": .............................. ، "بناها": ............................. . -2
 مفرد: "كنائس": ........ ، "مساجد": ........ ، "قباب": ........ ، "تالمذة": ........... . -3
 ": ............................. .مئذنةجمع: " -4

 .............................................د الموجودة في اإلسكندرية؟ ما هي المساج)ب( 
 .......................................أين تقع كاتدرئية الكرازة  المرقسية؟ ومن بناها؟ )ج( 

 )د( لماذا سميت اإلسكندرية عروس البحر المتوسط؟ ........................................
 : من اآلثار اإلسالمية ...................  ومن اآلثار القبطية .................  .كملأ )هـ(
 :استخرج من الفقرات السابقة)ز( 

 حرف مضعف أعاء إشارة  كلمات بها تنوين كلمات بها )ة( )ال( قمرية )ال( مشسية
      

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 أكمل خريطة الكلمة: -1

 أكمل شبكة املفردات: -2

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: خالبة
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: فخمة
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

  قصر

 

 

 

 اإلسكندرية  

 

 

 

 

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: شاهقة
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

ها:معنا رائعة  

  
:مضادها  

  

:نوعها  

  



 
 

    

  
 

 

 

 

 حلل إىل مقاطع صوتية: -3

  حنلق:   الشاهقة :
  حدائق:   فخمة: 
  مكتبة:   أخرى: 
  أحواض:   قرأت: 

  أثرية:   معامل: 
  غناء:   تارخيية: 
  الطراز:   الساحرة: 

  قصوًرا:  مدينة: 

 :ادمج املقاطع الصوتية -4

 ....................................  رمـ / ل : الر /  -1
 .................................... مـ / حـطـ / طـ / ة:  -2
.................................... السـ / سيـ / يـ / د:  -3
 وضع معنى )اهأحياء( يف اجلملتني:  -5

 ....................  ................   زرت متحف األحياء المائية.  -1
.................................... الحكومة تسعي لالرتقاء باألحياء السكنية.  -2
 )طار(:هات عائلة الكلمة  -6

............................................................................................
 :هات على نفس الوزن كلمة )كثرية( -7

............................................................................................



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 :الكلمـــة ومعناهــــا 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 سيناء  أرض الفريوز أول النهار مبكًرا

 حممية أماكن معروفة مشهورة معامل
املكان الذح حيافظ على ما فيه 

 من حيوانات وطيور نادرة وغريها
 حصن  قلعة المراد: ينابيع الماء. عيون
 سمتها  أطلقت عليها دار الرهبان والراهبات دير
 أقيمت عقدت اسم  لقب

 النقية الصافية قاصًدا متجًها
 تحتوى على  تضم جميلة رائعة

 نزل  هبط مختلفة  متنوعة
 لالستمتاع  للتمتع يأتون بكثرة  وافدونيت

 تزحلق  تزجل
 السفارح

رحالت يقوم فيها السائحون 
 الواسعة الفسيحة بحمل خيامهم وحقائبهم

 :الكلمة ومجعها 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
 الرياح  الريح  بسط  بساط  الشموس الشمس 
 أرضون  –أراض  أرض  األعزة –عزاء األ العزيز  األصدقاء  الصديق 

 محميات   حممية جزائر -جزر  جزيرة  أشبه  شبه 
 أديرة –أديار  دير  جبال  جبل  رءوس رأس 

 ألقاب لقب  منظمات  منظمة  الشيوخ  الشيخ 

 متنوعات  متنوعة  الحمر  اهأمحر  األبحر  –البحار  –البحور  البحر 
 جوانب جانب  أماكن  –أمكنة  مكان  سعداء  سعيد 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 
 

 :الكلمة اجلمع ومفردها 

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
 مؤتمر  مؤمترات  أثر  آثار  معلم  معامل 

 ماء  مياه  الدولة  الدول  اجتماع  اجتماعات 
 محمية  حمميات  شاطيء  شواطيء  الشعبة  الشعب 

 نبات  نباتات  طائر  طيور  حيوان  حيوانات 
 السائح  السائحون  اللون  اهألوان  الشكل  اهأشكال 

 القرية  القرى  المنطقة  املناطق  الرياضة  الرياضات 
 المطعم املطاعم  المقهي  املقاهي  الفندق  الفنادق 

 

 :الكلمة ومضادها 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
 تغرب  تشرق  متأخًرا  مبكًرا  نام  استيقظ 

 هنا  هناك  ذيل  رأس  العدوة  يبة احلب
 جهلتها  عرفتها  الظالم  العادل  الحرب  السال؟ 
 القبيحة  اجلميلة  العكرة  –المتعكرة  الصافية  شقًيا –حزيًنا  سعيًدا 

 صعد  هبط  صناعية  طبيعية  باطالً  حًقا 
 الضيقة  الفسيحة  فقد  وجد  يرحلون  يتوافدون 

   أحقر أعظم  أقبح  أمجل 
 
 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 تسميع املعين واجلمع )شر؟ الشيخ مدينة السال؟(

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  أرض الفريوز   مبكًرا 
  حممية   معامل 

  قلعة   عيون 
  أطلقت عليها   دير 
  عقدت   لقب 

  الصافية   متجًها 
  تضم   رائعة 

  هبط   متنوعة 
  للتمتع   يتوافدون 

  السفارح   تزجل 
    الفسيحة 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
  الريح   بساط   الشمس 
  أرض   العزيز   الصديق 

   حممية  جزيرة   شبه 
  دير   جبل   رأس 

  لقب   منظمة   الشيخ 

  متنوعة   اهأمحر   البحر 
  نب جا  مكان   سعيد 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 تسميع املفرد واملضاد )شر؟ الشيخ مدينة السال؟(

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
  مؤمترات   آثار   معامل 

  مياه   الدول   اجتماعات 
  حمميات   شواطيء   الشعب 

  نباتات   طيور   حيوانات 
  السائحون   اهألوان   اهأشكال 

  القرى   املناطق   ات الرياض
  املطاعم   املقاهي   الفنادق 

 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
  تشرق   مبكًرا   استيقظ 
  هناك   رأس   احلبيبة 
  عرفتها   العادل   السال؟ 
  اجلميلة   الصافية   سعيًدا 

  هبط   طبيعية   حًقا 
  ة الفسيح  وجد   يتوافدون 

    أعظم   أمجل 



 
 

    

  
 

 

 

 

 
 
 

 ســـــؤال وجـــــواب   

 ماذا طلب بكار من بساط الريح؟ : 1س
 .......................جـ : ..................................................................

 ما أرض الفريوز؟ : 2س
 ........................................جـ : .................................................

 اذكر أهم معامل سيناء.: 3س
 .......................جـ : ..................................................................

 اذكر اثنني من آثار سيناء. : 4س
 ...............................جـ : ..........................................................

 مب تلقب شر؟ الشيخ؟ ومن الذح أطلق عليها هذا االسم؟ : 5س
 .......................جـ : ..................................................................

 ملاذا عيت مدينة شر؟ الشيخ مدينة السال؟؟ : 6س
 ..................................................................جـ : .......................

 أين تقع مدينة شر؟ الشيخ؟: 7س
 .......................جـ : ..................................................................

 مب كان بساط الريح سعيًدا؟ : 8س
 ............................................................جـ : .............................

 أين هبط بساط الريح؟ : 9س
 .......................جـ : ..................................................................

  مب يستمتع السياح يف شر؟ الشيخ؟ : 10س
 .........................................................جـ : ................................

.............................................................................................. 



 
 

    

  
 

 

 

 

 : 

  :اقرأ ثم أجب 
 

اط الريح وقال له أيها الصديق العزيز أريد استيقظ بكار مبكًرا قبل أن تشرق الشمس وجلس على بس) -1
حدثين يا بكار عن أرض الفريوز. أرض الفريوز هـي شـبه جزيـرة سـيناء     أن أزور أرض الفريوز. بساط الريح: 

 (. ومن أهم معاملهم ....
 :  هات ما يأتي )أ(
 ........... .معنى: "مبكًرا": ............ ، "أرض الفيروز": ............. ، "معالم": .... -1
 مضاد: "استيقظ": ........ ، "مبكًرا": ........ ، "تشرق": ........ ، "الحبيبة": ........ . -2
 . ....": ......جزيرة": ........ ، "أرض": ........ ، "الريح": ........ ، "الشمسجمع: " -3

 .....................؟ .................ما هي أرض الفيروز ؟ بم سميت جزيرة سيناء)ب( 
 .....................................................اذكر أهم معالم شبه جزيرة سيناء. )ج( 
 .........................................................؟ ...............اذكر آثار سيناء)د( 

ر: مدينـة شـر؟ الشـيخ أطلقـت عليهـا منظمـة       بساط الريح: حدثين يا بكار عـن مدينـة السـال؟. بكـا    ) -2
 والسـبب أنـه عقـدت بهـا مـؤمترات واجتماعـات كـثرية عـن السـال؟ العـادل            "مدينـة السـال؟  "اليونسكو لقـب  
 (. بني الدول ....

 : هات ما يأتي )أ(
 ": ............... .عقدت": ............. ، "لقب": .............. ، "أطلقت عليهامعنى: " -1
 مضاد: "السالم": ............... ، "العادل": .............. ، "عرفتها": ................ . -2
 مفرد: "مؤتمرات": .............. ، "اجتماعات": ............. ، "دول": ............... . -3
 ............ .جمع: "مدينة": ................... ، "لقب": ................ ، "سبب": .... -4

 ...................................؟ ......................أين قرأ بكار عن مدينة السالم)ب( 
 بما تلقب مدينة شرم الشيخ؟ ولماذا؟ ....................................................)ج( 

 .................................)د( من أطلق عليها هذا االسم؟ .............................
 )هـ( أين تقع مدينة شرم الشيخ؟ ...........................................................

 



 
 

    

  
 

 

 

 

طار بساط الريح من مدينة القاهرة، متجًها إلي مدينة شر؟ الشيخ، وكان سعيًدا مبياه البحر اهأمحـر  ) -3
 (. ًقا إن مدينة شر؟ الشيخ شواطئها رائعة، وهذه حمميات طبيعية الصافية، والشعب املرجانية ، بكار: ح

 : هات ما يأتي )أ(
 معنى: "محمية": ........، "متجًها": ........ ، "الصافية": ........ ، "تضم": .......... . -1
 .... .طار": ........، "الصافية": ........ ، "رائعة": ........ ، "سعيًدا": ........مضاد: " -2
 ": ............ .حيوانات": ............... ، "طيور": ............... ، "شواطيء: "مفرد -3

 .................................؟ .........................ماذا تضم المحميات الطبيعية)ب( 
 ......................)ج( بم كان بساط الريح سعيًدا؟ .......................................

 

هبط بساط الريح على أرض شر؟ الشـيخ ، فوجـد السـائحني يف كـل مكـان ... إنهـم يتوافـدون للتمتـع         ) -4
 (.  بالرياضيات املائية من غوص وتزجل ،إىل جانب سياحة السفارح يف املناطق اجلبلية الفسيحة

 : هات ما يأتي )أ(
 ....... ، "الفسيحة": ........، "يتوافدون": ....... .معنى: "تزلج": .......، "السفاري": . -1
 مضاد: "يتوافدون": ........، "الفسيحة": ........ ، "أجمل": ........ ، "هبط": ........ . -2
 "السائحين": ........، "رياضيات": ........ ، "مناطق": ........ ، "قرى": ........ مفرد:  -3

 .................................................................. ؟أين هبط بساط الريح)ب( 
 ......................................... ؟لماذا يتوافد السائحون على أرض شرم الشيخ)ج( 
 ............................................؟ ............بم يتمتع السياح في شرم الشيخ)د( 
 و .............................. . ..................رياضات المائية ............من ال)هـ( 

 

 استخرج من الدرس: -1
 

 كلمات بها )ال( مشسية كلمات بها )ال( قمرية حرف فعل اسم
............. ............. ................ ..................... ..................... 
............. ............. ................ ..................... ..................... 
............. ............. ................ ..................... ..................... 
............. ............. ................ ..................... ..................... 
............. ............. ................ ..................... ..................... 



 
 

    

  
 

 

 

 

 استخرج من الدرس: -2
 

 كلمات بها تنوين كلمات بها حرف مضعف مد بالياء مد باهألف تاء مربوطة 
............. ............. ................ ..................... ..................... 
............. ............. ................ ..................... ..................... 
............. ............. ................ ..................... ..................... 
............. ............. ................ ..................... ..................... 
............. ............. ................ ..................... ..................... 

 

 أكمل خريطة الكلمة: -1

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: متنوعة
  

:ضادهام  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: فسيحة
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: الصافية
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  



 
 

    

  
 

 

 

 

 أكمل شبكة املفردات: -2

 حلل إىل مقاطع صوتية: -3
  مبكًرا :  استيقظ:
  مدينة:   الشمس: 

  السياحة:   هناك :
  العزيز:  الصديق: 

  الفريوز:   جزيرة:
  مؤمترات:   ها: أي

    الصافية:
 :أكمل عائلة الكلمة -4
 ............................................................................ :  طار -1
 ............................................................................  قرا: -2
 : يف اجلملتني الكلمةمعنى  حدد -5
 ابنتها بحنان. تضماألم  -حيوانات   تضمهذه محميات طبيعية  -1

......................................................................................... 
 الجنود ساهرة.  عيون –موسى  عيونزار السياح  -2

......................................................................................... 

البحر 
 اهأمحر 

 

 

 

 سيناء  

 

 

 

 

شر؟ 
 الشيخ

 

 

 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 :الكلمـــة ومعناهــــا 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 الفداء وهو التضحية بالنفس الفدا عيشي في سالم وأمان  اسلمي 

 بسطت  مدت  اسم إشارة للمفردة المؤنثة  ذح 
 ولن تذلي لن تخضعي  لن تستكيين  دائًما  أبدا

 المراد: الحاضر اليو؟  أتمني  أرجو 
 إصراري  عزمي  المراد: المستقبل  غًدا 

 ألقى وقذف رمي  الدفاع عن الوطن  اجلهاد 
 المراد: النوائب والمصائب سهامه  الزمن  الدهر 
 قلبي  فؤادح  أحميها  أتقيها 

   وقت حني 
 :الكلمة ومجعها 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
 األيام  اليو؟  الدنا  الدنيا  أياد –أيد  يد 

 األدهر –الدهور  الدهر  األديان  الدين  قلوب  قلب 
   أحيان حني أفئدة  فؤاد 

 
 

 :الكلمة اجلمع ومفردها 

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
 سهم سها؟  بلدي  بالدح 

 

 :الكلمة ومضادها 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  ادهامض الكلمة 
 تكرمي –تعزي  تستكيين  قبضت  مدت  اهلكي  اسلمي 
 ضعفي وتكاسلي عزمي  أمس  غدا  أيئس أرجو 

 الموت والهالك السالمة  قبل  بعد  التخاذل  اجلهاد 
 أؤذيها اتقيها  تلقى  –أمسك  رمى  حرب  سال؟ 

 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 مصر( تسميع املعين واجلمع)نشيد اسلمي يا

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  الفدا  اسلمي 

  مدت   ذح 
  لن تستكيين   أبدا

  اليو؟   أرجو 
  عزمي   غًدا 

  رمي   اجلهاد 
  سهامه   الدهر 
  فؤادح   أتقيها 

    حني 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
  اليو؟   الدنيا   يد 

  الدهر   الدين   قلب 
    حني  فؤاد 

 
 

 تسميع املفرد واملضاد )نشيد اسلمي يا مصر(

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
  سها؟   بالدح 

 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
  تستكيين   مدت   اسلمي 
  عزمي   غدا   أرجو 

  السالمة   بعد   اجلهاد 
  اتقيها   رمى   سال؟ 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 
 

 الشرح والتوضيح   
ســلمت يــا مصــر مــن األعــداء ، وأنــا دائًمــا فــداك، وهــذه يــدي تســبق أيــادي كــل الــدنيا إذا  .1

 اجتمعت للدفاع عنك ضد أعدائك.

ــا ، ومســتقباًل  .2 ننــي أتمنــي لــك حاضــر طيًب ــًدا ، واح لــن تخضــعي ، ولــن ت ذلــي يــا مصــر أب
 تنعمين فيه بالحرية والتقدم.

صــرار علــى نصــرك ، إننــي أدافــع عنــك ضــد أعــدا .3 ئك ، ومعــي قلــب ينــبض بحبــك، وعــزم واح
 فحبي لك يأتي بعد حبي لديني وطاعتي هلل. 

 سلمت يا مصر من األعداء ، وسالًما وتحية لك يا بالدي.  .4

ن أصابك  .5  الدهر بمصائبه ذات يوم، فأنا أفديك بروحي وقلبي. واح

 سلمت يا مصر في كل وقت ، وفي كل حين.  .6
 

 من مواطن اجلمال   
 

 البيت اهأول:
   :تعبيـر جميــل تخيــل الشــاعر مصــر إنســاًنا ينــادي، و"اســلمي" أســلوب أمــر  اسلمي يا مصر

 غرضه الدعاء. 
   :أسلوب نداء للتعظيم. يا مصر 
 :أسلوب مؤكد بـ "إن" يؤكد إصرار الشاعر على التضـحية بنفسـه مـن أجـل  إنين الفدا

 وطنه. 
   :ر للتضحية بنفسه. تعبير يدل على استعداد الشاع ذح يدح 
   :تعبير جميل، تخيل الشاعر الدنيا إنساًنا يمد يده ويحاول االعتداء على مصر. إن مدت الدنيا يدا 

 البيت الثاني:

   :أسلوب مؤكد بـ "إن" ، ويوحي باألمل في غد أفضل.   إنين أرجو 
  تضاد يقوى المعني ويوضحه.  غدا:   –اليو؟ 

 البيت الرابع:
 تصوير جميل لمصر بإنسان ينادي، ويدعو له بالسالمة.  سالمة:لك يا مصر ال 
   :تكرارها يدل على شدة حب الشاعر لها.  يا مصر 



 
 

    

  
 

 

 

 

 البيت اخلامس:
 :تعبير جميل ، حيث تخيل الشاعر الدهر إنساًنا يرمي السهام ويصوبها. رمي الدهر سهامه 
   :سه دفاًعا عن وطنه.تعبير يدل على إيمان الشاعر بالتضحية بنف أتقيها بفؤادح 

 أح التعبريين أمجل؟ وملاذا؟  
    رمي الـدهر سـهامه– 

 األول أجمل ؛ ألن فيه تصويًرا للدهر بإنسان يرمي السهام. أصابتها املصيبة:  
 

 تسميع مظاهر اجلمال )نشيد اسلمي يا مصر(

 البيت اهأول:
   :اسلمي يا مصر ..................................................................... 
   :يا مصر ..................................................................... 
 :إنين الفدا ..................................................................... 
   :ذح يدح .....................................................................  

   :إن مدت الدنيا يدا ..................................................................... 
 البيت الثاني:

   :إنين أرجو ..................................................................... 
  غدا:   –اليو؟ .....................................................................  

 البيت الرابع:
 :لك يا مصر السالمة ..................................................................... 
   :يا مصر ..................................................................... 

 البيت اخلامس:
 :رمي الدهر سهامه .....................................................................  

   :أتقيها بفؤادح ..................................................................... 
 أح التعبريين أمجل؟ وملاذا؟  

    رمي الـدهر سـهامه– 
 أصابتها املصيبة:  

..................................................................... 
..................................................................... 



 
 

    

  
 

 

 

 

 ســـــؤال وجـــــواب   
 من قائل النص؟ ومب يدعو لبالدنا مصر؟ : 1س

 .......................جـ : ..................................................................

 ماذا يؤكد الشاعر يف البيت اهأول؟ : 2س

 .......................جـ : ..................................................................

 ماذا يفعل الشاعر إن مدت الدنيا يدا حنو مصر؟ : 3س

 ..........................جـ : ...............................................................

 ما الذح ينفيه الشاعر عن مصر يف البيت الثاني؟ : 4س
 .......................جـ : ..................................................................

 ماذا يتمين الشاعر ملصر يف احلاضر واملستقبل؟ : 5س

 ...........................................................جـ : ..............................

 مب يدافع الشاعر عن مصر؟ : 6س

 .......................جـ : ..................................................................

 ما منزلة مصر يف قلب الشاعر؟ : 7س

 .......................................................جـ : ..................................

 عال؟ يدل تكرار )يا مصر(؟ : 8س

 .......................جـ : ..................................................................

 إذا أصاب الدهر مصر مبصائبه، فماذا يفعل الشاعر هلا؟ : 9س

 ...........................................................................جـ : ..............

 ما واجبك حنو بلدك مصر؟ : 10س

 .......................جـ : ..................................................................



 
 

    

  
 

 

 

 

 : 

  ثم أجباهأبيات اقرأ : 
 

ــدا   -1 ــين الفـــ ــر إنـــ ــا مصـــ ــلمي يـــ  اســـ
 

   ــدا ــدنيا يـــــ ــدت الـــــ ــدح إن مـــــ  ذح يـــــ
 

ــدا  ــتكيين أبـــــــ ــن تســـــــ ــدا لـــــــ  أبـــــــ
 

 إنـــــــين أرجـــــــو مـــــــع اليـــــــو؟ غـــــــدا 
 

 :  هات ما يأتي )أ(
 "اسلمي": ........ ، "الفدا": ........ ، "ذي": ........ ، "مدت": ................ .معنى:  -1

 ....... ، "أرجو": ........ ، "غدا": ........ ، "اليوم": ........"تستكيني": ........ ، "أبدا": .
 ............... .": غدا، ".............. ": اسلمي... ، "..........": ....تستكينيمضاد: " -2
 جمع: "الدنيا": ................... ، "يدي": ................. ، "يوم": ................. . -3

 ............................................................. مل بيتين بعد هذه األبياتأك)ب( 
.............................................................................................. 

 ............................................ ............اذكر اسم الشاعر؟ واسم النشيد؟)ج( 
 : ما اجلمال يف قول الشاعر)د( 

 ............................................................................. "ذي يدي":  -1
 "اليوم غدا":  ............................................................................ -2

 صر؟ ..............................................................)هـ( بما يدعو الشاعر لم
 )و( ماذا يرجو الشاعر لمصر في الحاضر والمستقبل؟ 

.............................................................................................. 
 ومعــــــي قلــــــا وعزمــــــي للجهــــــاد -2

 

  الــــــدين ديــــــنولقلــــــا أنــــــت بعــــــد 
 

 :  هات ما يأتي )أ(
 ............................... .": الجهاد، "........................... ": عزميمعنى: " -1
 ........ ....": ......بعد": .............. ، "الجهاد": ................. ، "عزميمضاد: " -2
 ................................. .": دين، "... ............................": قلبجمع: " -3

 ....................................................................... باقي النشيد)ب( أكمل 
.............................................................................................. 

 ..................................................................بق. .اشرح البيت السا)ج( 
 )د( بم يدافع الشاعر عن مصر؟ .............................................................
 )هـ( وضح منزلة مصر في قلب الشاعر؟ ...................................................



 
 

    

  
 

 

 

 

ــك يــــــــا  -3 ــر الســــــــالمة   لــــــ  مصــــــ
 

  ــالدح ــا بـــــــــــــ ــالًما يـــــــــــــ  وســـــــــــــ
 

 إن رمــــــــــــى الــــــــــــدهر ســــــــــــهامه  
 

 اتقيهــــــــــــــــــــــــا بفــــــــــــــــــــــــؤادح 
 

 واســــــــــــــلمي يف كــــــــــــــل حــــــــــــــني 
 

 
 :  هات ما يأتي )أ(
 معنى: "الدهر": ... ، "سهامه": .... ، "اتقيها": .... ، "فؤادي": .......  ، "حين": ..... . -1
 .............................. .": رمى، ".. ..........................": السالمةمضاد: " -2
 .": ............... حين": ................. ، "فؤاد": ................... ، "الدهرجمع: " -3
 مفرد: "السهام": .......................... .  -4

 .................................................................. اشرح األبيات السابقة)ب( 
.............................................................................................. 

 : التعبريات اآلتيةاجلمال يف  وضح)ج( 
 ":  .............................................................................يا مصر" -1
 ...............................................":  ....................دهر سهامهرمى ال" -2
 ........................................................................"أتقيها بفؤادي":  -3
 أبـــــــدا لــــــــن تســــــــتكيين أبــــــــدا  -4

 

 إنـــــــين أرجـــــــو مـــــــع اليـــــــو؟ غـــــــدا 
 

ــاد  وم ــي للجهـــــ ــا وعزمـــــ ــي قلـــــ  عـــــ
 

  ــن  ولقلــــــا أنــــــت بعــــــد الــــــدين ديــــ
 

 :  هات ما يأتي )أ(
 ............... .": عزمي، "............... ": أرجو، "............... ": تستكينيمعنى: " -1
 ": ............................ .عزمي": ............................ ، "تستكينيمضاد: " -2
 ......... ...": .....دين": ................. ، "قلبي...... ، "": .............اليومجمع: " -3
 .....................................................)ب( اشرح األبيات السابقة ............ 
 : قول الشاعروضح اجلمال يف )ج(  
 ...........................................................................  ":  ذي يدي" -1
 ............................................................................":  اليوم غدا" -2

 )د( ماذا تمني الشاعر لمصر في الحاضر والمستقبل؟ 
.............................................................................................. 

 )هـ( بم يدافع الشاعر عن مصر؟ ...........................................................
 )و( ما منزلة مصر في قلب الشاعر؟ ........................................................



 
 

    

  
 

 

 

 

 :النصاستخرج من  -1
 

 كلمات بها )ال( قمرية ةكلمات بها )ال( مشسي حرف فعل اسم
............. ............. ................ ..................... ..................... 
............. ............. ................ ..................... ..................... 
............. ............. ................ ..................... ..................... 
............. ............. ................ ..................... ..................... 
............. ............. ................ ..................... ..................... 

 

 استخرج من الدرس: -2
 

 مد بالياءكلمات بها   مد باهألفكلمات بها  كلمات بها تنوين عفكلمات بها حرف مض
..................... ..................... ..................... ..................... 
..................... ..................... ..................... ..................... 

.....................  ..................... ..................... ..................... 
..................... ..................... ..................... ..................... 
..................... ..................... ..................... ..................... 

 

 أكمل خريطة الكلمة: -1

كلمة يف مجلة:ال  
  

 تستكيين
 معناها:

  
:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: رمى 
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  



 
 

    

  
 

 

 

 

 تابع: أكمل خريطة الكلمة:

 أكمل شبكة املفردات: -2

 حلل إىل مقاطع صوتية: -3
  إنين:   تستكيين:

  أتقيها:   سالًما: 
  الدنيا:   اسلمي: 

  : الدين  :اليو؟
  أرجو:   سهامه:

  ي:عزم  مدت: 
 :على نفس الوزنأكمل  -4
 ....... ، ......... ، ........ .: قلبي -2 ........ . ، ....... ، .........: سالًما -1
 .......... ، .......  ...... ،السالمة:  -4 ....... ، ......... ، ........ .رمى:  -3
 : كل كلمة حتتها خطحدد معنى  -5

 .................................................... ريض ضعيف.الم فؤاد –طبيب ماهر  فؤاد
 

 بالدح مصر

 

 

 

 الدنيا 

 

 

 

 

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: مدت
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: اسلمي 
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  



 
 

    

  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

(املاء سر احلياة: )الثانيةالوحدة   

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 :الكلمـــة ومعناهــــا 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 جميل رائع  هواء رقيق  نسيم 

 تحولت من بخار إلى ماء تكاثفت  اهتزت  متايلت 
 تستعد  تتأهب  بخار الماء  الندى 
 زادت  اشتدت   مشتاقة متلهفة

 ظهور بزوغ  أصبحت بخاًرا تبخرت 
 مستعدة  متأهبة ظهور  بزوغ 
 لمعان  بريق  سبب  –أساس  سر 

 أضاءت  ملعت  صار المًعا مثل اللؤلؤ تألهأ
   لونها األخضر الزاهي نضارتها 

 :الكلمة ومجعها 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
 األجواء  اجلو  أنوار  نور  الدنا  الدنيا 
 األنداء  الندى  جدد  جديد  أنسام –نسائم  نسيم 
 أشعات  أشعة  األشجار –الشجر  الشجرة  رحالت –رحل  رحلة 
 السماوات  السماء  األهوية  اهلواء  ذوات  ذات 

 أمسية  مساء  أسرار  سر  أمكنة  مكان 
 يوات ح حياة  بقايا  بقية  أمواه –مياه  ماء 

   عظماء عظيم  أوجه  –وجوه  وجه 
 

 :الكلمة اجلمع ومفردها 

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
 النبات  النباتات  قطرة  قطرات  السحاب السحب 
 موج  أمواج  ورقة  أوراق  الزهرة  اهأزهار 

 الريح الرياح  أخت  أخوات  شعاع  أشعة 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 ا:الكلمة ومضاده 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
 أفرغ  مأل  اآلخرة  الدنيا  نامت  استيقظت 

 قديم  جديد  حزينة  فرحة  قبيح –سييء  رائع 
 نهاية  بدء  تفرقت  جتمعت  الساخنة  الباردة 
 قبح  حسن  جحوًدا  شكًرا  صعدت  سقطت 
 انخفضت  تدت اش نسكن  –نثبت  نتحرك  تفرقت  احتدت 

 الرخيصة  الغالية  نقصت  زادت  اختفاء  بزوغ 
 ذبولها نضارتها  خفتت ملعت  انطفأ  تألهأ 

 
 

 تسميع املعنى واجلمع )قطرة ندى وورقة شجر(

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  رائع   نسيم 

  تكاثفت   متايلت 
  تتأهب   الندى 
  اشتدت   متلهفة

  بزوغ   تبخرت 
  متأهبة  بزوغ 
  بريق   سر 

  ملعت   تألهأ
    نضارتها 
 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
  اجلو   نور   الدنيا 
  الندى   جديد   نسيم 
  أشعة   الشجرة   رحلة 
  السماء   اهلواء   ذات 

  مساء   سر   مكان 
  حياة   بقية   ماء 

    عظيم   وجه 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 تسميع املفرد واملضاد )قطرة ندى وورقة شجر(

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
  النباتات   قطرات   السحب 
  أمواج   أوراق   اهأزهار 

  الرياح   أخوات   أشعة 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
  مأل   الدنيا   استيقظت 

  جديد    فرحة  رائع 
  بدء   جتمعت   الباردة 
  حسن   شكًرا   سقطت 
  اشتدت   نتحرك   احتدت 

  الغالية   زادت   بزوغ 
  نضارتها   ملعت   تألهأ 

 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 ســـــؤال وجـــــواب   

  ما الذح مأل اجلو؟ : 1س

 ..........................جـ : ...............................................................

 ملاذا جتمعت قطرات الندى؟ : 2س

 .......................جـ : ..................................................................

 إال؟ تلهفت قطرة الندى؟ : 3س

 .......................جـ : ..................................................................

 أين سقطت قطرة الندى؟ : 4س

 .......................جـ : ..................................................................

 كيف استقبلت قطرة الندى؟ : 5س

 .......................جـ : ..................................................................

 صف رحلة قطرة الندى إىل اهأرض.: 6س

 .......................جـ : ..................................................................

............................................................................................. 

 ن شعورها جتاه قطرة الندى؟ كيف عربت ورقة الشجر ع: 7س

 .......................جـ : ..................................................................

 ما أثر القطرة على الورقة؟  : 8س

 .......................جـ : ..................................................................

 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 : 

  :اقرأ ثم أجب 
 

استيقظت الدنيا مع نور الفجر الفضي، ومأل اجلو نسـيم رائـع. متايلـت أوراق الشـجر فرحـة مبـيالد       ) -1
يو؟ جديد، تكاثفت السحب الباردة ، وجتمعـت قطـرات النـدى . تتأهلـب لبـدء رحلتهـا إىل اهأرض متلهفـة        

 (. ق الشجرللقاء النباتات واهأزهار وأورا
 : هات ما يأتي )أ(
 ......... ، "نسيم": .......... ": متلهفة، "........ ": تتأهب": ........ ، "تكاثفتمعنى: " -1
 ": ......... .الباردة": ........ ، "مألت": ........ ، "نور": ........ ، "استيقظتمضاد: " -2
 لجو": ...... ، "الندى": ....... ، "نسيم": ..... ."الدنيا": ..... ، "نور": ...... ، "ا: جمع -3
 مفرد: "النباتات": ... ، "أوراق": .... ، "أزهار": .... ، "السحب": ..... ، "قطرات": ... . -4

 ...................................................................متى استيقظت الدنيا؟ )ب( 
 .................................................؟ ............الشجرلماذا تمايلت أوراق )ج( 
الم تلهفت)د(   .................................؟ .............لماذا تجمعت قطرات الندى ؟ واح

سقطت قطرة الندى فوق ورقة الشجرة اليت استقبلتها فرحلة قائلة: أهال أهـال ومرحًبـا بـك يـا قطـرة      ) -2
 (. ى. القطرة: شكًرا لك أيتها الورقة على حسن استقبالك وترحيبكالند
 ......... .": .......، مضاد: "سقطت": ...... ، جمع: "قطرة": سقطت: معنى: "هات ما يأتي )أ(

 ..........................................................؟ ......أين سقطت قطرة الندى)ب( 
 ؟ ...........................................................لورقة القطرةكيف استقبلت ا)ج( 

لقد قطعت مسافة طويلة حتى أصل إليك يا ورق ا لشجرة. منـذ كنـت يوًمـا قطـرة وسـط أمـواج البحـر،        ) -3
 (. فسقطت أشعة الشمس على وجهي ذات يو؟. واشتدت حرارتي وتبخرت يف اهلواء

 ................... ، ومضاد: "فرحة": .....................  ": اشتدت"معنى:  :هات ما يأتي )أ(
 جمع: "البحر": ............  ، ومفرد: "أمواج": ............ ، مفرد: "أشعة": ............  .

 ..................................... ؟ماذا حدث لقطرة الندى عندما اشتدت حرارة الجو)ب( 
 : اسم .................. فعل .................. حرف ........................  رجاستخ)ج( 

 كلمة بها تنوين ........................... كلمة بها حرف مشدد .......................... . 
   



 
 

    

  
 

 

 

 

ا سـحاًبا  سألت الورقة: وماذا حدث لك يعد ذلك؟ أجابـت القطـرة: احتـدت مـع أخـواتي القطـرات وكوًنـ       ) -4
وظللت هكذا عدة أيا؟ تدفعنا الرياح من مكان فنتحرك مـن مكـان إىل مكـان يف السـماء حتـى اشـتدت بـرودة        

 (. اجلو مساء أمس وقبل بزوغ الفجر كنت قد أصبحت قطرة ماء مرة  أخرى متأهبة لرحلة العودة
 : هات ما يأتي )أ(
 ............................... ": تأهبةم....... ، "..............": ........بزوغمعنى: " -1
 ": .............. .برودة": ................ ، "بزوغ": ................ ، "اتحدثمضاد: " -2
 سحاب": ....... ، "أيام": ......... .": ........... ، "قطرات": ......... ، "الرياح: "مفرد -3

 ....................................................... ؟ماذا كونت القطرات مع أخواتها)ب( 
لى أين)ج(   ..................................................... ؟ما الذي يحرك السحاب؟ واح
 ......................؟ ...................متى أصبحت قطرة الماء قطرة ندى مرة أخرى )د( 

لرحلة كانت عندح كم أحبك أيتها القطرة ، أنت سـر حيـاتي. زاد بريـق القطـرة     قالت الورقة: وبقية ا) -5
 (. وتألهأ وجهها وملعت الورقة ، وزادت نضارتها ....

 : هات ما يأتي )أ(
 معنى: "بريق": ........ ، "تألأل": ........ ، "نضارتها": ........ ، "سر": ............. . -1
 ، "لمعت": ......... ، "زاد": ......... ، "الغالية": ............ . مضاد: "تألأل": ......... -2
 جمع: "رحلة": ......... ، "سر": ......... ، "ورقة": ......... ، "قطرة": ............ . -3

 .............................................................؟ ....ما أهمية الماء للنبات)ب( 
 ..................................................؟ ...........أثر القطرة على الورقة ما)ج( 

 

 استخرج من الفقرة الثانية: -1
  

 تاء مربوطة مد بالياء مد باهألف حرف فعل اسم
............. ............. ............. ............. ............. .............  

............. ............. ............. ............. ............. ............. 

............. ............. ............. ............. ............. ............. 

............. ............. ............. ............. ............. .............  
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 استخرج من الدرس: -2
 

 كلمات بها )ال( قمرية كلمات بها )ال( مشسية كلمات بها تنوين كلمات بها حرف مضعف
..................... ..................... ..................... ..................... 
..................... ..................... ..................... .....................  

..................... ..................... ..................... ..................... 
 

 

 صنف الكلمات اآلتية إىل ] اسم ، فعل ، وحرف [: -3
 الندى [ –فرح  –على  –ثم  –تتأهب  –األزهار  –في  –تمايلت  –] الدنيا  

 يطة الكلمة:أكمل خر -1

 أكمل شبكة املفردات: -2

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: ظللت
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: اشتدت
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الشجرة 

 

 

 

 
  السماء

 

 

 

 

  أزهار

 

 

 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 حلل إىل مقاطع صوتية: -3

  متايلت:  الدنيا:
  الفضي:   تتأهب

  وجهي :   الشمس: 
  أمواج:   اهلواء : 
  ملعت:   مسافة: 
  تبخرت:   عظيم : 
  أوراق:   قطرات: 
  استيقظت:  احتدت: 

 مة:أكمل عائلة الكل -4

 ................. . -..................  -..................  -..................  زاد: -1

 ................ . -.................  -..................  -تمايلت: ................  -2
 أكمل على نفس الوزن: -5

 ................. . -..................  -..................  -عظيم: ................  -1



 
 

    

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 :الكلمـــة ومعناهــــا 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 شعر  أحس اشتدت حرارتها.  توهجت 
 يبس  جف  العطش الشديد الظمأ 
 بشوق  بلهفة أفني وأذهب استنفذ

 يواصل  –ر يكر  يعاود  أتعبه  –أضعفه  هده 
 شرب حتى شبع  اتوى ألهمه الخير وأرشده إليه وفقه 
 شديًدا بالًغا  يخرج لسانه من شدة العطش يلهث
 التراب المبلل بالماء الثرى  جعله يشرب حتى ارتوى  أرواه 
 فمه  فيه  جلد رقيق يلبسه الرجل في رجله خف
   صعد رقى 

 :الكلمة ومجعها 

 مجعها الكلمة  مجعها ة الكلم مجعها الكلمة 
 أوقات  وقت  الصحراوات  –الصحاري  الصحراء  رجال  رجل 

 مياه وأمواه ماء  حلوق  حلق  الشموس  الشمس 
 مرات  مرة  ظالل  ظل  شجرات –أشجار  –شجر  شجرة 

 مناظر  منظر  كالب  كلب  آبار  بئر 
 رسل رسول  ذيول وأذيال ذيل  أحذية حذاء 

     فافخفاف وأخ خف
 

 الكلمة اجلمع ومفردها 
 

 

 مفردها الكلمة 
 نفس أنفاس 



 
 

    

  
 

 

 

 

 :الكلمة ومضادها 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
 االرتواء  الظمأ  الراحة  التعب  يتوقف  يسري 
 تباطأ  أسرع انتهى  بدأ  فوق  حتت 
 عطش  ارتوى  ظميء شرب  صعد  نزل 

 ارتدى  –لبس  خلع  ضعف  شدة يهبط يصعد 
 جاحًدا شاكًرا  أتي انصرف  أفرغ  مأل 

 هبط رقى  دخل  خرج  أسأت  أحسنت
 
 

 تسميع املعنى واجلمع )كاد العطش يقتله(
 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  أحس  توهجت 
  جف   الظمأ 
  بلهفة  استنفذ

  يعاود   هده 
  اتوى  وفقه 
  بالًغا   يلهث

  الثرى   رواه أ
  فيه   خف
    رقى 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
  وقت   الصحراء   رجل 

  ماء   حلق   الشمس 
  مرة   ظل   شجرة 

  منظر   كلب   بئر 
  رسول   ذيل   حذاء 
      خف

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 تسميع املفرد واملضاد  )كاد العطش يقتله(

 مفردها الكلمة 
  فاس أن

 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
  الظمأ   التعب   يسري 
  أسرع  بدأ   حتت 
  ارتوى   شرب   نزل 

  خلع   شدة   يصعد 
  شاكًرا   انصرف   مأل 

  رقى   خرج   أحسنت
 

 ســـــؤال وجـــــواب   
 ..........................................جـ : ................ أين كان الرجل يسري؟ : 1س
 ملاذا أحس الرجل بالظمأ؟ : 2س

 جـ : ......................................................................................
 ما الذح فعله الرجل بعدما نفد ما معه من ماء؟ : 3س

 .................................................جـ : ......................................
 عال؟ عثر الرجل يف الصحراء؟ وماذا فعل؟ : 4س

 جـ : .......................................................................................
  ماذا رأى الرجل عندما صعد من البئر؟ : 5س

 ..............................................................جـ : ........................
 فعل الرجل مع الكلب؟ : ماذا 6س

 جـ : ......................................................................................
 ............جـ : ....................................... كيف ساعد الرجل الكلب؟ : 7س
 ........................................جـ : .................. مب تصف هذا الرجل؟ : 8س
 ؟"يأكل الثرى"(: صلى  اهلل عليه وسلمعال؟ يدل قول رسول اهلل ): 9س

 جـ : .......................................................................................
 ماذا تعلمت من احلديث الشريف؟ : 10س

 جـ : .......................................................................................



 
 

    

  
 

 

 

 

 : 

  :اقرأ ثم أجب 
 

الرجـل   حيكي أن رجـال كـان يسـري يف الصـحراء وقـت الظهـرية، وقـد توجهـت حـرارة الشـمس فـأحس           ) -1
 (. بالظمأ، وجف حلقه من العطش. وكان قد استنفد ما معه من ماء

 :  هات ما يأتي )أ(
 ... .......، "الظمأ": .................": ........توهجت"، ..............": يحكيمعنى: " -1

 .   ........ .......... ، "جف": .."أحس": ............  ، "الظهيرة": ............ ، "استنفد":..
 مضاد: "التعب": ..............  ، "الظمأ": ..............   . -2
 جمع: "رجل": ..............  ، "الصحراء": ..............   ، "ماء": ................. .  -3

 ؟ ....................................................متى كان الرجل يسير في الصحراء)ب( 
 .........................................؟ .....................بما أحس الرجل ؟ ولماذا)ج( 

أخذ الرجل يبحث بلهفة عن املـاء هنـا وهنـاك ، فلمـا هـده التعـب وقـف حتـت شـجرة حيتمـي بظلـها ،            ) -2
 (. ويلتقط أنفاسه، قبل أن يعاود البحث عن املاء مرة أخر

 : هات ما يأتي )أ(
 "يبحث": ........... ، "لهفة": ........... ، "يعاود":.......... ، "هده": .......  .   عنى: م -1
 ": ........................... .تحت": ............................... ، "التعبمضاد: " -2
 ............................... .": أنفاس: "مفرد -3
 ........................ ........جمع: "شجرة":  -4

 ؟ ........................................................لماذا وقف الرجل تحت الشجرة)ب( 
 ؟ ......................................................ماذا فعل الرجل عندما هده التعب)ج( 

إىل العثـور علـى بئـر مـاء، فأسـرع       –انه وتعـاىل  سـبح  -بدأ الرجل يبحث عن املـاء ثانيـة، ووفقـه اهلل   ) -3
 (. الرجل ونزل البئر حتى ارتوى

 : هات ما يأتي )أ(
 ": ............................. .وفقه": ............................... ، "ارتوى معنى: " -1
 .... .............": ...نزل": ................. ، "أسرع": ................ ، "بدأمضاد: " -2

 ............................................................؟ كيف عثر الرجل على الماء)ب( 



 
 

    

  
 

 

 

 

وبينما كان الرجل يصعد من البئر ، رأى كلًبا يلهث من شدة العطش فقال لنفسـه، وقـد أثـر فيـه منظـر      ) -4
 (.  ه باملاء، وأخذ يسقى الكلب حتى  أرواهوهبط إىل البئر وخلع حذاءه ، ومأل الكلب تأثرًيا بالًغا:

 : هات ما يأتي )أ(
 معنى: "يلهث": ........... ، "بالًغا": ........... ، "أرواه":.......... ، "هبط": ........ .    -1
 ........ ......": .مأل": ......... ، "خلع": ......... ، "شدة": ......... ، "يصعدمضاد: " -2
 ..................... ": حذاء، "................ ": بئر... ، "........": .....منظر": جمع -3

 ..............................................................؟ ماذا فعل الرجل مع الكلب)ب( 
 ..........؟ ...........................................ماذا الذي دفع الرجل ليسقى الكلب)ج( 

قـال: ببينمـا رجـل ميشـي،      (صلى اهلل عليه وسلم)أن رسول اهلل (رضي اهلل عنه)روى عن أبي هريرة ) -5
 (.  ....فاشتد عليه العطش، فنزل بئًرا فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش 

 : هات ما يأتي )أ(
 ...... ، "فيه":.......... ، "رقى": ............. .   معنى: "أثر": ........... ، "خف": ..... -1
 ": ................ .خفمضاد: "رقى": ................ ، "انصرف": ................ ، " -2

 ...............................................................؟ ما جزاء الرجل عند هللا)ب( 

 استخرج من الفقرة اهأوىل: -1
 

 ثالثة حروف ثالثة أفعال  ثالثة أعاء 
............................ ............................ ............................ 
............................ ............................ ............................ 

............................  ............................ ............................ 
............................ ............................ ............................ 

 

 قمرية [: –حدد نوع الال؟ يف الكلمات اآلتية ] مشسية  -2
 

 نوع الال؟ الكلمة  نوع الال؟  الكلمة 
 ..................... العطش ..................... الصحراء 

 ..................... املاء  ..................... الظهرية
 ..................... البحث ..................... الشمس
 ..................... البئر ..................... الرجل 
..................... الظمأ    



 
 

    

  
 

 

 

 

 أكمل خريطة الكلمة: -1

 أكمل شبكة املفردات: -2

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: يسري
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: رقى
  

:امضاده  

  

:نوعها  

  

 الصحراء 

 

 

 

 

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: توهجت
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: يلتقط
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

  الشمس

 

 

 

 

 املاء 

 

 

 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 حلل إىل مقاطع صوتية: -3

  يلهث:   العطش: 
  الرجل:   توهجت: 

  استنفد:   العثور: 
  بئر:   صعد: 
  الظهرية:   هلفة: 
  ارتوى:   أحس: 

  تأثرًيا:    خفة:

 أكمل عائلة الكلمة:  -4

 ................. . -..................  -..................  -أسرع: ................  

 أكمل على نفس الوزن: -5

 ................. . -..................  -..................  -أبطأ: ................  

 شكل فن:  -6
 حيوان إنسان



 
 

    

  
 

 

 

 

 
 

 
 :الكلمـــة ومعناهــــا 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 نهر في الجنة  الكوثر  الطيب الحلو العذب
 شطه وجانبه  شاطئه  الحديقة  اجلنة 
 الوجه والجانب الصفحة  كثير الماء  ريان 
 البقاء والدوام  اخللد  أحسن وأجمل أبي 
 كثير الماء  فياض ال أجمل  أنضر

 زرعوا  غرسوا  الطاهر المبارك  القدس 
 المعطي والمحسن  املنعم  الذي ينسج القماش  املنوال 
 المراد: لون طمي النيل مثل لون أهل الحبشة حبشي اللون  األكثر بياًضا اهأنور 
 بحيرة تانا بالهضبة اإلثيوبية حبريته  مصدره  منبعه 
 نوعان من الطيب رائحتهما طيبة عنرباملسك وال لون  صبغ 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 :الكلمة ومجعها 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
 شطآن –شواطيء  شاطيء الجنات –الجنان  اجلنة  العذاب العذب

 المناظر  املنظر  الصفحات  الصفحة  الخضر  اهأخضر 
 السقاة  قي السا األقطان  القطن  البحار –األبحر  –البحور  البحر 
 منابع  منبع  األلوان  اللون  المناويل  املنوال 
   الشطوط الشط  بحيرات  حبرية 

 
 

 

 :الكلمة ومضادها 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
 عطشان  ريان  النار  اجلنة  المالح  العذب 
 أقبح  أنضر  الفناء  اخللد  أقبح  أبهى 

 قلعوا  غرسوا  النجس  القدس  القليل  –يح الشح الفياض 
 بياضه عرته  مصبه  منبعه  خلعوا  لبسوا 

 

 

 تسميع املعنى واملفرد  )نشيد النيل هو الكوثر(

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  الكوثر   العذب
  شاطئه   اجلنة 
  الصفحة   ريان 
  اخللد   أبي 
  الفياض   أنضر

  غرسوا   القدس 
  املنعم   املنوال 
  حبشي اللون   اهأنور 
  حبريته   منبعه 
  املسك والعنرب  صبغ 



 
 

    

  
 

 

 

 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
  شاطيء  اجلنة   العذب

  املنظر   الصفحة   اهأخضر 
  الساقي   القطن   البحر 
  منبع   اللون   املنوال 
    الشط   حبرية 

 
 

 

 سميع املضاد )نشيد النيل هو الكوثر(ت

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
  ريان   اجلنة   العذب 
  أنضر   اخللد   أبهى 

  غرسوا   القدس   الفياض 
  عرته   منبعه   لبسوا 

 
 
 
 

 الشرح والتوضيح   
الجنـة، وعلـى ضـفافه حـدائق نهر النيـل يفـيض علينـا بمائـه العـذب كأنـه نهـر الكـوثر فـي  .1

 خضراء ذات أشجار وأزهار. 

 يبدو وجه النيل بديًعا وجمياًل وهو ممتليء بالماء، ويزداد رونًقا وجمااًل. .2

نهـــر النيـــل نهـــر طـــاهر مبـــارك، يفـــيض علينـــا بمائـــه العـــذب؛ فيســـقى النـــاس ويـــروى  .3
 زروعهم،وما غرسوه من أشجار.

 ومنــــه تصــــنع المالبــــس القطنيــــة وهــــو الــــذي أنعــــم علــــى أهــــل مصــــر بزراعــــة القطــــن،  .4
 الناصعة البياض. 

وينبع نهر النيل من )بحيرة تانا( بالهضبة األثيوبية، ويـأتي محمـال بـالطمي األسـمر الـذي  .5
 يشبه لون بشرة جيرانه من أهل الحبشة. 

وبريشــة الفنــان، صــبا طمــي النيــل شــاطئيه بــاللون األســمر، الــذي يشــبه لــون المســك  .6
 وبة نماء. والعنبر، وزاد األرض خص

 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 من مواطن اجلمال   
 

 البيت اهأول:
 :تعبير يشبه ماء النيل بماء نهر الكوثر في الجنة.    النيل العذب هو الكوثر 
   :تعبير يدل على جمال النيل.  واجلنة شاطئه اهأخضر 

 البيت الثاني:
 :تعبير يدل على كثرة مائه وروعة منظره.  ريان الصفحة واملنظر 
 أسلوب تعجب يدل على شدة جمال النيل.  خللد وما أنضر!ما أبهي ا 

 البيت الثالث:  
   :تعبير يدل على بركة مائه وطهارته.  البحر الفياض القدس 
   :تعبير جميل ، شبه النيل بالساقي الذي يسقى الناس.  الساقي الناس وما غرسوا 

 البيت اخلامس:
 :يل بلون بشرة أهل الحبشة السمراء. يشبه الشاعر لون طمي الن حبشي اللون كجريته 

 

 تسميع مظاهر اجلمال )النيل هو الكوثر(

 البيت اهأول:
   :النيل العذب هو الكوثر ................................................................. 
   :واجلنة شاطئه اهأخضر .................................................................  

 البيت الثاني:

 :ريان الصفحة واملنظر ................................................................. 
 !ما أبهي اخللد وما أنضر ................................................................. 

 البيت الثالث:  
   :البحر الفياض القدس .................................................................  

   :الساقي الناس وما غرسوا ................................................................. 
 البيت اخلامس:

 :حبشي اللون كجريته ................................................................. 
.................................................................  



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 ســـــؤال وجـــــواب   
 ما عنوان النشيد؟ ومن قائله؟ ومب يلقب؟ : 1س

 .......................جـ : ..................................................................

 ر لنهر النيل يف البيت اهأول؟ ما الصورة اليت رعها الشاع: 2س

 .......................جـ : ..................................................................

 مب شبه الشاعر شاطيء النيل؟ : 3س

 .......................جـ : ..................................................................

 مباذا يفيض علينا نهر النيل؟ : 4س
 .......................جـ : ..................................................................

   متى يبدو وجه النيل بديًعا؟ : 5س

 .......................جـ : ..................................................................

 ما الفوائد اليت ذكرها الشاعر لنهر النيل؟  :6س

 .......................جـ : ..................................................................

 من أح حبرية ينبع نهر النيل؟ وأين يصب؟ : 7س

 .......................جـ : ..................................................................

  ما أثر النيل على الشطني؟ : 8س

 .......................جـ : ..................................................................

  ما واجبنا جتاه نهر النيل؟ : 9س

 .......................جـ : ..................................................................

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 : 

  :اقرأ اهأبيات ثم أجب 
 
 

ــوثر   -1 ــو الكـــــ ــذب هـــــ ــل العـــــ  النيـــــ
 

  ــر ــاطئه اهأخضـــــــــ ــة شـــــــــ  واجلنـــــــــ
 

ــر  ــفحة واملنظــــــــــ ــان الصــــــــــ  ريــــــــــ
 

     ــر ــا أنضــــ ــد! ومــــ ــى اخللــــ ــا أبهــــ  مــــ
 

 :  هات ما يأتي )أ(
 .................... .": ريان، ".... ..........": العذب، ".............. ": الكوثرمعنى: " -1

 ، "أبهى": .............. ، "أنضر": ................. . ": .............. الصفحة"      
 مضاد: "العذب": .............. ، "الجنة": .............. ، "ريان": .................... . -2

 .............. . "أبهي": ..............  ، "أنضر":      
 ......... ، "المنظر": .......  ": الصفحة، "........ ": شاطيء، "........": الجنةجمع: " -3

 .............................................................. بم شبه الشاعر نهر النيل؟)ب( 
 .............................................؟ ..............ماذا يوجد على ضفاف النيل)ج( 
 كيف يبدو نهر النيل وهو ممتليء بالماء؟ ............................................... )د(

 )هـ( اذكر اسم الشاعر ؟ واسم النشيد؟ .....................................................
 ذا التعبير؟ .....................................)و( "النيل العذب هو الكوثر". ما الجمال في ه

ــدس  -2 ــاض القــــــــ ــر الفيــــــــ  البحــــــــ
 

    الســـــــاقي النـــــــاس ومـــــــا غرســـــــوا 
 

ــوا  ــا لبســــــــ ــوال ملــــــــ ــو املنــــــــ  وهــــــــ
 

  ــور ــالقطن اهأنــــــــــ ــنعم بــــــــــ  واملــــــــــ
 

 :  هات ما يأتي )أ(
 ........ ........معنى: "الفياض": .............. ، "القدس": .............. ، "غرسو": ....... -1

 ": .............. .األنور": ..............  ، "المنوال"      
 ... ......": .............لبسوا": .............. ، "غرسوا": .............. ، "الفياضمضاد: " -2
 . .............": ...المنوال": ........ ، "الساقي": ........ ، "البحر": ........، "القطنجمع: " -3

 هات من النص البيت الذي يدل على أن نهر النيل ماؤه مبارك؟)ب( 
.................................................................................................... 

 ..............................................................بماذا أنعم نهر النيل على مصر؟ )ج( 
 :ما اجلمال يف قول الشاعر)د( 

 .......................................................................... البحر الفياض القدس -1
 ..........................الساقي الناس وما غرسوا .......................................... -2

 على أن نهر النيل يكون شديد الجمال وهو مملوء بالماء. هات من النص ما يدل)هـ( 
................................................................................................... 



 
 

    

  
 

 

 

 

  حبشــــــــــي اللــــــــــون كجريتــــــــــه   -3
 

   ــه ــه وحبريتـــــــــــ ــن منبعـــــــــــ  مـــــــــــ
 

 صــــــــــــبغ الشــــــــــــطني بســــــــــــمرته
 

   ــالعنرب ــك وكــــــــــ ــا كاملســــــــــ  لونــــــــــ
 

 :  يأتيهات ما  )أ(
 معنى: "حبشي اللون": .............. ، "منبعه": .............. ، "بحيرته": ........... . -1

 ..... .......................": .........المسك والعنبر": ..............  ، "صبا"      
 ................. .............": سمرته، "............................. ": منبعهمضاد: " -2
 ..... ........": ..الشط": ........ ، "بحيرة": ........ ، "منبعه": ........، "اللون جمع: " -3

 ..............................................من أين ينبع نهر النيل؟ وماذا يحمل معه؟ )ب( 
 .................................بم وصف الشاعر شاطيء النيل؟ ....................... )ج(
 : ما اجلمال يف قول الشاعر)د( 

 "لوًنا كالمسك وكالعنبر": ................................................................ -1
 "صبا الشطين بسمرته":................................................................ -2
ــل ال -4 ــوثر  النيـــــ ــو الكـــــ ــذب هـــــ  عـــــ

 

  ــر ــاطئه اهأخضـــــــــ ــة شـــــــــ  واجلنـــــــــ
 

ــر  ــفحة واملنظــــــــــ ــان الصــــــــــ  ريــــــــــ
 

  مـــــــا أبهـــــــى اخللـــــــد ومـــــــا أنضـــــــر 
 

ــر الفيــــــــــــاض القــــــــــــدس   البحــــــــــ
 

    الســـــــاقي النـــــــاس ومـــــــا غرســـــــوا 
 

 :  هات ما يأتي )أ(
 معنى: "ريان": ................. ، "العذب": ................ ، "الصفحة": ............. . -1

 "الفياض": ............................ ، "القدس": ............................ .      
 مضاد: "العذب": ............... ، "الجنة": ............... ، "الساقي": ................ . -2
 ....  ..............": الساقي، "............... ": الصفحة".............. ": الجنةجمع: " -3

 ............................................بم وصف الشاعر النيل في األبيات السابقة؟ )ب( 
 : وضح اجلمال يف قول الشاعر)ج(  
 ":  ...............................................................النيل العذب هو الكوثر" -1
 .................................................................الجنة شاطئه األخضر": " -2
 .........."الساقي الناس وما غرسوا": ................................................... -3

 ..........ما الفوائد التي ذكرها الشاعر لنهر النيل؟ .......................................)د( 
.............................................................................................. 

 هات البيت الذي يعبر عن المعني التالي: "لون نهر النيل كالمسك والعنبر".)هـ( 
.............................................................................................. 



 
 

    

  
 

 

 

 

 استخرج من النص: -1
 

 كلمات بها )ال( قمرية كلمات بها )ال( مشسية كلمات بها مد باهألف فعل اسم
............. ............. .................. .................. .................. 
............. ............. .................. ..................  .................. 
............. ............. .................. .................. .................. 
............. ............. .................. .................. .................. 
............. ............. .................. ..................  .................. 

 

 أكمل خريطة الكلمة: -1

 الكلمة يف مجلة:
  

 الفياض
 معناها:

  
:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: منبعه 
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: غرسوا
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  



 
 

    

  
 

 

 

 

 أكمل شبكة املفردات: -2

 حلل إىل مقاطع صوتية: -3

  أنضر:   النيل: 
  اخللد:   الفياض: 

  حبريته:   العذب: 
  ريان:   غرسوا: 
  اجلنة:  الكوثر: 

 هات على نفس الوزن: -4
 ................... ، ................... ، ................... . :  الساقي -1
 ................... ، ................... ، ................... . أخضر:  -2
 ................... ، ................... ، ................... . أبهى:  -3
 ................... ، ................... ، ................... . دعاء:  -4
 ................... ، ................... ، ................... . جميل:  -5
 : يف اجلملتني )القدس(حدد معنى  -5
 ....................................................   .  القدسالبحر الفياض  -1
 .................................................... .  القدسيقع المسجد األقصى في  -2

 

 عائلة الكلمة:  -6
 ................... ، ................... ، ................... . صبا:  *

 النيل

 

 

 

 البحر 

 

 

 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 الوحدة الثالثة: )زيارة إىل قرية ونيس(

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 :الكلمـــة ومعناهــــا 

 معناها الكلمة عناهام الكلمة
 سريع الفهم  ذكي  جاد  نشيط 

 يعتز  –يفاخر  يباهي  نما وتربى نشأ
 المعاونة  املساعدة  صدًقا ويقيًنا  حًقا 

 المساعدة  مد يد العون  رئيس القرية أو المدينة  العمدة 
 إنجازه  تنفيذه لتتم  لتكمل 

 النظيف الصافي  النقي  مثالية  منوذجية 
 نقدمها  نعرضها  إنشاء  يس تأس

   عمل إنشاء 
 :الكلمة ومجعها 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
 أذكياء  ذكي  نشطاء  نشيط  شبان  –شباب  شاب 

 صغائر صغرية  أخوات  أخت  مدرسون  مدرس 
 المسئولون   املسئول األمسية  املساء  المساعدات  املساعدة 

 العمد  العمدة  الثقافات  الثقافة  أقصر  – قصور قصر 
 الوحدات  الوحدة  حقوق  حق  األعوان  العون 
 األمواه –المياه  الماء  نموذجيات  منوذجية  أهلون  –أهاٍل  أهل 
 الكبار  الكبير  بيوت  بيت  أمالك  ملك 

 خطط  خطة  أذون  إذن  جمعيات  مجعية 
   آراء رأح  حمالت  محلة 

 

 :الكلمة اجلمع ومفردها 

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
 طيب طيبون  صاحب  أصحاب  القرية  القرى 

 الحزن  اهأحزان  الفرح  اهأفراح  متعاون  متعاونون 
 الشارع  الشوارع  المشكلة  املشكالت  خدمة  خدمات 
 فكر فكرة  صديق  أصدقاء  مدرسة  مدارس 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 كلمة ومضادها:ال 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
 غبي  ذكي  كسول  نشيط  شيخ  شاب 

 أعداؤه  أصحابه  يكره  حيب  يتواضع  يباهي 
 األحزان  اهأفراح  خبثاء  طيبون  باطال حًقا 

 نأخذ  نقد؟  ماض مستقبل  الصباح  املساء 
 ننتهي  بدأ ن تعقيدها  حل املشكالت  حسن  سوء 

 إيقاف  تنفيذ تنقص  تكمل  تبطيء تسرع 
 بعامة  خباصة  العكر  النقي  يفرقنا  جيمعنا 
   نتخطاه  -نتجاوزه  نأخذ رأيه  نخفيها  نعرضها 

 

 تسميع املعين و اجلمع )القرية ملك للجميع(
 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  ذكي   نشيط 

  يباهي   نشأ
  عدة املسا  حًقا 

  مد يد العون   العمدة 
  تنفيذه  لتكمل 

  النقي   منوذجية 
  نعرضها   تأسيس 

    إنشاء 
 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 

  ذكي   نشيط   شاب 
  صغرية   أخت   مدرس 

  املسئول  املساء   املساعدة 
  العمدة   الثقافة   قصر 
  دة الوح  حق   العون 
  الماء   منوذجية   أهل 
  الكبير   بيت   ملك 

  خطة   إذن   مجعية 
    رأح   محلة 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 تسميع املفرد واملضاد )القرية ملك للجميع(

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 

  طيبون   أصحاب   القرى 

  اهأحزان   اهأفراح   متعاونون 

  الشوارع   املشكالت   خدمات 

  فكرة   أصدقاء   مدارس 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 

  ذكي   نشيط   شاب 

  أصحابه   حيب   يباهي 

  اهأفراح   طيبون   حًقا 

  نقد؟   مستقبل   املساء 

  نبدأ   حل املشكالت   سوء 

  تنفيذ  تكمل   تسرع 

  خباصة   النقي   جيمعنا 

    نأخذ رأيه   نعرضها 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 ســـــؤال وجـــــواب   
 ماذا يعمل ونيس؟ وأين؟ : 1س

 .......................جـ : ..................................................................
 ما شعور ونيس حنو قريته وأهلها؟ : 2س

 ...................................................جـ : ......................................
 من الذين يباهي أمامهم ونيس بقريته؟ : 3س

 .......................جـ : ..................................................................
 ما مظاهر حب ونيس قريته؟ : 4س

 ......................................................جـ : ...................................
 ما صفات أهل قرية ونيس؟ : 5س

 .......................جـ : ..................................................................
.............................................................................................. 

 ما اخلدمات اليت يقدمها قصر الثقافة؟ : 6س
 .......................جـ : ..................................................................

............................................................................................. 
 ديث الذح يشرتك فيه ونيس مع أصحابه؟ ما احل: 7س

 .......................جـ : ..................................................................
 ما هي مشكالت القرية؟ : 8س

 .......................جـ : ..................................................................
 من املسئول الذح حدده زاهر حلل املشكالت؟  :9س

 .......................جـ : ..................................................................
 : ماذا جيب على أهل القرية كي جيعلوا القرية منوذجية؟ 10س

 ...............................جـ : ..........................................................
 : ما الفكرة اليت قرأ عنها شاكر يف اإلنرتنت؟ 11س

 .......................جـ : ..................................................................
 : ماذا قال اجلد سامل؟ 12س

 .......................................جـ : ..................................................
 : مل سيلتقى ونيس وأصحابه؟ 13س

 .......................جـ : ..................................................................



 
 

    

  
 

 

 

 

 : 

  :اقرأ ثم أجب 
 

إحدى القرى اليت نشأ بهـا ، ونـيس حيـب قريتـه وأهلـها ،      ونيس شاب نشيط وذكي ، يعمل مدرًسا يف ) -1
 (. وهو يباهي بها دائًما أما؟ أصحابه زاهر وبهاء وشاكر

 : هات ما يأتي )أ(
 ": ......... .حًقا.، "...": ......يباهي، "........... ": نشأ، "............ ": ذكيمعنى: " -1
 ": ......... .يباهي... ، "....": .....ذكي. ، "": .......نشيط": ........ ، "شابمضاد: " -2
 .......... .": مدرس، ".......... ": ذكي، "......... ": نشيط، "......... ": شابجمع: " -3
 ............  .": أصحابه، "............ ": القرى مفرد: " -4

 ............................................................بم وصف ونيس أهل قريته؟ )ب( 
 .......................................................؟ ..........ماذا يعمل ونيس وأين)ج( 
 ...................................؟ ...............من الذين يباهي أمامهم ونيس بقريته)د( 

شارك بعضهم بعًضا يف اهأفراح واهأحزان، ويسأل كل حًقا إن قرييت صغرية ، وأهلها طيبون متعاونون،ي) -2
أجلـس مـع أصـحابي مـن شـباب القريـة يف       منهم عن اآلخر، ويقد؟ له املساعدة إذا احتاج إليها. ويف املساء، 

 (. قصر الثقافة نتحدث عن مستقبل قريتنا ، وما ميكن أن نقدمه من خدمات ...
 ..... ، "حًقا": .............................. .معنى: "المساعدة": ...................... -1
 مضاد: "حًقا": .....، "طيبون": ....، "األفراح": .......، "مستقبل":......، "نقدم": ...... . -2
 جمع: "الثقافة": ................................ ، "قصر": ............................ . -3
 ....، "متعاونون": ........، "األفراح": ........، "خدمات": ....... .مفرد: "طيبون": .... -4

 ....................................؟ .......................بما وصف ونيس أهل قريته)ب( 
 ؟ .........................................................أين يجتمع ونيس مع أصحابه)ج( 

 ء يتحدث ونيس مع أصحابه؟ ................................................)د( عن أي شي



 
 

    

  
 

 

 

 

قال زاهر: القرية بها بعض املشكالت مثل نظافة الشوارع، وسوء اسـتخدا؟ امليـاه، وعلينـا أن    ذات يو؟، ) -3
ملساعدة لتكمـل  نطلب من العمدة حل هذه املشكالت، وملا ال نبدأ بأنفسنا ثم نطلب من الدولة مبد يد العون وا

 (. معنا ما بدأنا يف تنفيذه
معنى: "استخدام": ............. ، "العمدة": ............ ، "مد يد العون": ............   -1

 .، "تنفيذه": ................ "لنكمل": ................       
 .................. .": تسرع"، ................ ": سوء، "................ ": نبدأمضاد: " -2
 ............... .": الدولة، "................ ": العمدة، "................ ": القريةجمع: " -3
 ، "المياه": ................. .": .......... الشوارع، ".............. ": المشكالتمفرد: " -4

 ...............................................؟ ...ما المشكالت التي تواجه قرية ونيس)ب( 
 من المسئول عن القرية؟ ...............................................................)ج( 

شاكر: لقد ععت الدكتورة هدى يف الوحدة الطبية بالقرية تقول أننا مجيًعا أهل ، والقرية ملك لنا ، ) -4
 ح جيمعنــا، وجيــب أن نتعــاون مجيًعــا كــي تكــون قريتنــا منوذجيــة فيهــا املــاء          فهــي بيتنــا الكــبري الــذ   

 (. النقي والكهرباء
 : هات ما يأتي )أ(
 ": ............................ .النقي": ............................. ، "نموذجيةمعنى: " -1
 .............................  .": النقيمضاد: " -2
 ..... ..": ....الماء.... ، "..": ...بيت....... ، ".": ....أهل... ، ".": ......وحدة: "جمع -3

 ماذا يجب على أهل القرية كي يجعلوا القرية نموذجية؟ )ب( 
.............................................................................................. 

عنهــا يف اإلنرتنــت ، سأعرضــها علــيكم وهــي أن عمــل مًعــا لتأســيس مجيعــة  شــاكر: لــدى فكــرة قــرأت) -5
تعاونية حلماية القرية مـن التلـوث . اجلـد سـامل: إنهـا فكـرة رائعـة ، علينـا أن نعمـل مًعـا إلنشـاء مجيعـة             

 (. أصدقاء البيئة
 : هات ما يأتي )أ(
 ": ......... .إنشاء..... ، "": ...رائعة": ........ ، "نعرضها": ....... ، "تأسيسمعنى: " -1
 ............................. ": رائعة، "............................. ": نعرضهامضاد: " -2
 ": .......... .البيئة": ......... ، "رائعة": ......... ، "جمعية": ......... ، "فكرةجمع: " -3

 ؟ ............................................تما الفكرة التي قرأ عنها شاكر في اإلنترن)ب( 
 .......................................؟ ..................لماذا سيلتقى ونيس وأصحابه)ج( 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 :اهأولي والثانية كلمات بهااستخرج من الفقرة  -1
  

 )ال( قمرية )ال( مشسية حرف مضعف حرف فعل اسم
............. ............. ............. ............. ............. ............. 

............. ............. ............. ............. ............. ............. 

............. ............. ............. ............. ............. ............. 
 

 :من الفقرة الثالثة استخرج -2
 

 ................ ، ................ ، ................  . ثالثة أسماء:  -1
 ................ ، ................ ، ................  . ثالثة أفعال:  -2
 ....... .اسم اإلشارة : ............. المشار إليه: ...... .اسم إشارة وحدد المشار إليه -3
 ضمير وحدد نوع. الضمير: ................ نوعه ................ . -4

 
 

 أكمل خريطة الكلمة: -1

 
 

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: يباهي
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: حًقا
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

  

الوحدة 
 الطبية

    

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: نتحدث
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  



 
 

    

  
 

 

 

 

 أكمل شبكة املفردات: -2

 

 حلل إىل مقاطع صوتية: -3
  مسئولية:   قصر: 

  يعمل:   شوارع: 
  الطبية:   املساعدة: 

  نطلب:   نطلب: 
  يسأل:   حل: 

  أصحابه:   اهأفراح: 
  اليت:  ا:مدرًس

 أكمل عائلة الكلمة: -4
 ................. . -.................  -.................  -: ................. نعرض 

 أكمل على نفس الوزن: -5
 ................. . -..................  -....... ........... -: ................ صغير 

 حدد معنى الكلمة يف اجلملتني:  -5
 .بالوحدةيشعر ونيس  –الصحية  الوحدةتعمل الدكتورة هدى في  -1

......................................................................................... 
 من اإلصابة.  ساملالالعب  –رائعة.  : إنها فكرةساملالجد  -2

......................................................................................... 

 القرية 

 

 

 

 مصر  

 

 

 

 

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: سوء
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 :الكلمـــة ومعناهــــا 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 إنجاز وتطبيق وتحقيق تنفيذ استمرت ظلت 

 جلسنا على شكل حلقة  حتلقنا  بمصاحبة فقة بر
 أظهر وكشف  عرض  المراد: زيادة تنشيط 
 يعمل  -يجد  يسعى  سبب  أساس 

 أعد وأقدم  أقرتح الداخلية  احمللية 
 ترفيهية تروحيية  يطول –يشمل  ميتد

 جمع  جنى  تعليمية تثقيفية
   ماتنتجه األرض احملاصيل 

 :الكلمة ومجعها 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها لكلمة ا
 قصور  قصر منشغالت  منشغلة  القرى  القرية 

 البيوع  البيع  صحائف –صحف  صحيفة  األجداد –الجدود  اجلد 
 األعمال  العمل  المتنجات  املنتجة  أسواق  سوق 

 النجاحات  النجاح  أساسات  –أسس  أساس  التخطيطات  التخطيط 
 طلبات  طلب  شباب  –شبان  شاب  الحيوات   احلياة
 صناعات  صناعة  المحليات  احمللية  كبائر كبرية 

 فكر  فكرة  المجاورات اجملاورة  المحافظات  احملافظة 
   اإلعالنات اإلعالن  آراء  رأح 

 

 الكلمة اجلمع ومفردها 
 

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
 األسرة  اهأسر  الشارع  الشوارع  األسبوع   اهأسابيع

 المعرض  املعارض  المنتج املنتجات  المشروع  املشروعات 
 وقت  أوقات  العيد  اهأعياد  نشاط  أنشطة 

 اإلجازة  اإلجازات  شهر   شهور المحصول  احملاصيل 
 نشرة نشرات  مطبوع  مطبوعات  السوق  اهأسواق 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 :الكلمة ومضادها 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
 قبح  مجال  قذارة  نظافة  توقفت ظللت 

 فشل جنح  تفرقنا  حتلقنا  أعدائي  أصدقائي 
 المستهلكة  املنتجة  الشراء  البيع  كساد –ركود  تنشيط 
 باطالً  حًقا  الكبيرة  الصغرية  الفشل النجاح 
 رديئة  جيدة  البعيدة   اجملاورة العالمية  احمللية 

   أسأت أحسنت  التضرر  االستفادة 
 

 تسميع املعين و اجلمع )القرية املنتجة(

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  تنفيذ  ظلت 

  حتلقنا   برفقة 
  عرض   تنشيط 
  يسعى   أساس 

  أقرتح  احمللية 
  تروحيية   ميتد

  جنى   تثقيفية
    احملاصيل 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
  قصر  منشغلة   القرية 

  البيع   صحيفة   اجلد 
  العمل   املنتجة   سوق 

  النجاح   أساس   التخطيط 
  طلب   شاب   احلياة 
  صناعة   احمللية   كبرية 

  فكرة   اجملاورة   احملافظة 
    اإلعالن   رأح 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 رد واملضاد )القرية املنتجة(تسميع املف
 

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 

  اهأسر   الشوارع   اهأسابيع 

  املعارض   املنتجات   املشروعات 

  أوقات   اهأعياد   أنشطة 

  اإلجازات   شهور  احملاصيل 

  نشرات   مطبوعات   اهأسواق 
 

 مضادها الكلمة  مضادها لمة الك مضادها الكلمة 

  مجال   نظافة   ظللت 

  جنح   حتلقنا   أصدقائي 

  املنتجة   البيع   تنشيط 

  حًقا   الصغرية   النجاح 

  جيدة   اجملاورة   احمللية 

    أحسنت   االستفادة 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 
 

 ســـــؤال وجـــــواب   
  فيم انشغلت القرية؟  : 1س

 .............................................................................جـ : ............
  : أين يذهب ونيس وأصدقاؤه يف املساء؟ 2س

 .......................جـ : ..................................................................
 فيم جنح هؤالء الشباب؟ : 3س

 ..............................................................................جـ : ...........
 جنح الشباب يف تنشيط حركة البيع والشراء يف سوق القرية. وضح.: 4س

 .......................جـ : ..................................................................
 يف احلياة؟ ما أساس النجاح : 5س

 .......................جـ : ..................................................................
 مب نصح اجلد الشباب؟ : 6س

 .......................جـ : ..................................................................
 ماذا اقرتح شاكر؟ : 7س

 .......................................................................................جـ : ..
 ما اقرتاح زاهر؟ : 8س

 .......................جـ : ..................................................................
 صيل؟ كيف ميكننا االستفادة من اهأعياد وأوقات جين احملا: 9س

 .......................جـ : ..................................................................
 ملاذا طلب اجلد سامل توزيع املطبوعات والنشرات؟ : 10س

 .......................جـ : ..................................................................
 سيقو؟ بكتابة املطبوعات؟ : من 11س

 .......................جـ : ..................................................................



 
 

    

  
 

 

 

 

 : 

  :اقرأ ثم أجب 
 

سـتطيع أن  ظلت القرية طوال اهأسابيع الثالثة املاضية منشغلة يف تنفيذ محلة نظافـة الشـوارع وال أ  ) -1
 أصــف لكــم مجــال الشــوارع. ذهبــت برفقــة أصــدقائي إىل قصــر الثقافــة بالقريــة فوجــدت اجلــد ســامل.     

 (. وحتلقنا حوله
 :  هات ما يأتي )أ(
 .... .......... ، "تحلقنا": ......": برفقة، "......... ": تنفيذ، " ": .........ظلتمعنى: " -1
 ......... ، "جمال": ........ ، "أصدقائي": ........ . مضاد: "ظلت": ......... ، "نظافة": -2
 "القرية": ..... ، "الجد": .....، "صحيفة": .... ، "سوق": ..... ، "الثقافة": ..... .جمع:  -3
 مفرد: "األسابيع": .................... ، "الشوارع": .................... . -4

 ....................................... ؟سابيع الماضيةفيم ظلت القرية منشغلة طوال األ)ب( 
  ؟إلى أين ذهب ونيس وأصدقاؤه أمس؟ وماذا وجدوا هناك)ج( 
.............................................................................................. 

.............................................................................................. 
ونيس: لقد جنم هؤالء الشباب يا جدح سامل يف تنشيط حركة البيع يف سوق القرية اهأسبوعي عندما ) -2

عرضوا ما تنتجه اهأسر املنتجة يف السوق. اجلد سامل: إن العمل القائم على التخطيط اجليد أساس النجاح 
 (. اب منكم أن يسعى يف طلب العمليف احلياة وواجب على كل ش

 : هات ما يأتي )أ(
 ": .......  .   يسعى":........ ، "أساس": ......... ، "عرض": ......... ، "تنشيطمعنى: " -1
 مضاد: "نجح": ...... ، "تنشيط": ...... ، "البيع":.....، "المنتجة": .....، "حقا": ...... .    -2
..... ، "المنتجة............... ........... ، "الجد": .............."صحيفة": .....جمع:  -3

 .   ............... ": ............... ، "البيع"....................  ، "شاب": أساس"     
 ................................................؟ ..........ماذا قال الجد سالم عن العمل)ب( 
 ...................................................؟ ............أساس نجاح أي عمل ما)ج( 



 
 

    

  
 

 

 

 

شاكر: حًقا يا ونيس، إن سوق القرية تباع فيه هذه املنتجات احمللية اليت شارك يف صـناعتها الشـباب   ) -3
 (. احملافظةواهأسر املنتجة، وأنا أقرتح أن ميتد بيع هذه املنتجات إىل املعارض اليت تقا؟ يف 

 : هات ما يأتي )أ(
 ": ............................. .يمتد": ............................... ، "اقتراحمعنى: " -1
 ": ................ .األسر": ............. ، "المعارض": ............ ، "المنتجات: "مفرد -2
 ............ ، "المحافظة": .................. .جمع: "سوق": ............ ، "المحلية": . -3

 ؟ ............................................................ماذا يباع في سوق القرية)ب( 
 )ج( أين تسوق منتجات المشروعات الصغيرة؟ ..............................................

 ............................................................)د( ماذا اقترح شاكر؟ ...........

 (.  زاهر: هذه فكرة جيدة، وما رأيكم لو أننا عرضنا أنشطة تروحيية وتثقيفية يف يو؟ السوق) -4
 : هات ما يأتي )أ(
 .  ............... ":ترويحية، "...............": تثقيفية...... ، "....": .....جنىمعنى: " -1
 ...............  .": أحسنت، "............... ": بعيدةمضاد: " -2
 . ": ............ نشرات": ............. ، "مطبوعات": ............ ، "المحاصيل: "مفرد -3

 ؟ ..............................................أين تسوق منتجات المشروعات الصغيرة)ب( 
 ................................................؟ .....................ألسواقمتى تقام ا)ج( 

 استخرج من الفقرة اهأوىل: -1
 ثالثة أسماء: ................. ، ................. ، .................  . -1
 ... ، .................  .ثالثة أفعال: ................. ، .............. -2
 ثالثة كلمات بها )ال( شمسية: ................ ، ................ ، ................. . -3
 ثالثة كلمات بها )ال( قمرية: ................ ، ................ ، ................... . -4
 استخرج من الفقرة الثانية: -2
 ............ ، ................. ، .................  .ثالثة حروف: ..... -1
 ثالثة أفعال مضارعة: ................. ، ................. ، .................  . -2
 فعلين ماضيين: ...................... ، ...................... . -3
 ................ ، ................... . ثالثة كلمات بها )ال( قمرية: ................ ، -4



 
 

    

  
 

 

 

 

 

 أكمل خريطة الكلمة: -1

 أكمل شبكة املفردات: -2

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: ظلبت
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

قناتلح  معناها: 
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

سوق 
  القرية

 

 

 

  صحيفة 

 

 

 

 

  القرية

 

 

 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 حلل إىل مقاطع صوتية: -3

  شارك:   اجلد: 
  حتلقنا:   طوال: 

  اهأنشطة:   توزيع: 
  مطبوعات:   أصدقائي: 

  القرية:   لت: ظ
  اهأسابيع:   الشوارع: 

  الثقافة:  جالًسا: 

 أكمل عائلة الكلمة:  -4

 ................. . -..................  -..................  -: ................ نجح 

 أكمل على نفس الوزن: -5

 ................. . -......... ......... -..................  -: ................ القائم 

 حدد معنى الكلمة يف اجلملتني:  -6
 .  والسوقيضرب الالعبون الكرة باألقدام  – السوقمن أنشطة  البيع والشراء 

............................................................................................ 



 
 

    

  
 

 

 

 

 
 

 
 :الكلمـــة ومعناهــــا 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 يقدم  –يعطي  يهدح  المنازل الدور 

 أوعية  آنية  يجري مسرًعا يركض 
 أنثي المعز عنًزا  مكان واسع  الساحة 

 أجمل  أخلى  تمشي وراء  –تسير خلف  تتبع 
 بي قل أعماقي  المراد: كل شيء يحدث فيها أجواء القرية 

   تستمر تبقى
 :الكلمة ومجعها 

 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 
 ورد  وردة  أطفال  طفل  شموس مشس 
 عصافير  عصفور األسوار  السور  ديوك  –ديكة  ديك 
 أعنز  عنز  الساحات  الساحة  فالحون  فالح 

   القرى  القرية  فالحات  فالحة 
 

 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 دها:الكلمة ومفر 

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
 جو أجواء  إناء  آنية  الدار  الدور  
     عمق أعماق 

 

 :الكلمة ومضادها 

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة 
 يقف يركض  يحرم ويمنع يهدح  تبكي تضحك 

 ي ظاهر  أعماقي  أقبح  –أمر  أخلى  تخالف  تتبع 
   ميتة حية  تزول وتفني تبقى 

 

 تسميع املعين و اجلمع )ما أحلى أجواء القرية(

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  يهدح   الدور 

  آنية   يركض 
  عنًزا   الساحة 

  أخلى   تتبع 
  أعماقي   أجواء القرية 

    تبقى
 مجعها الكلمة  مجعها الكلمة  مجعها الكلمة 

  وردة   طفل   س مش
  عصفور  السور   ديك 
  عنز   الساحة   فالح 

    القرية   فالحة 
 

 



 
 

    

  
 

 

 

 

 تسميع املفرد واملضاد )ما أحلى أجواء القرية(

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 

  أجواء   آنية   الدور  
      أعماق 

 

 :الكلمة ومضادها 

 مضادها الكلمة  مضادها لمة الك مضادها الكلمة 

  يركض   يهدح   تضحك 
  أعماقي   أخلى   تتبع 
    حية   تبقى 

 

 الشرح والتوضيح   

ــل الشــمس  .1 ــة، مث ــة مــن مالمــح جميل ــى القري ــا يشــير إل ــا م ــي لوحتهــا أهم ــور ف رســمت ن

 المشرقة فوق البيوت. 

 ما يهدي اآلخر وردة.رسمت نور األطفال رمز البراءة والحب، حيث رسمت طفلين أحده .2

 رسمت نور ديًكا يركض في أمان فوق السور. .3

 رسمت نور عصفوًرا يقف مطمئًنا على آنية يشرب أو يأكل.  .4

 رسمت نور فالًحا يسير في القرية الواسعة وجوها الجميل.  .5

 رسمت نور عنزة وهي تسير وراء صاحبتها الفالحة في حب ودفء.  .6

 الحياة فيها. يعبر الشاعر عن جمال القرية وروعة  .7

 ختم الشاعر قصيدته بتعبيره عن حب القرية الذي يمأل قلبه ويعيش بداخله.  .8

 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 من مواطن اجلمال   
 

 البيت اهأول:
 :خيال جميل يشبه الشمس بإنسان يضحك مسروًرا.  مشًسا تضحك فوق الدور 

 البيت الثاني:
   :ة والمحبة بين أطفال القرية.تعبير جميل يدل على انتشار المود طفاًل يهدح طفال وردة 

 البيت الثالث: 
  :الفعل "يركض" يدل على السعادة والفرح.  ديًكا يركض فوق السور 

 البيت السابع:
 :تعبير جميل يدل على إحساس الشاعر بجمال قريته.  ما أحلى أجواء القرية 

 البيت الثامن: 
  :يعيش دائًما في قلبه وفي فكره. تعبير جميل يصور القرية كائًنا يف أعماق تبقي حية 

 أح التعبريين أمجل؟ وملاذا؟  
  األول أجمل ؛ ألن فيه تصويًرا للشمس بإنسان يضحك مسروًرا. مشًسا تشرق؟ –مشًسا تضحك 

 
 

 تسميع مظاهر اجلمال )ما أحلى أجواء القرية(
 

 البيت اهأول:
 :مشًسا تضحك فوق الدور ................................................................. 

 البيت الثاني:
   :طفاًل يهدح طفال وردة ................................................................. 

 البيت الثالث:  
   :ديًكا يركض فوق السور ................................................................. 

 بع:البيت السا
 :ما أحلى أجواء القرية ................................................................. 

 البيت الثامن:  
   :يف أعماق تبقي حية ................................................................. 

 أح التعبريين أمجل؟ وملاذا؟  
  مشًسا تشرق؟ –مشًسا تضحك ................................................................. 

................................................................. 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 
 

 : 

  :اقرأ اهأبيات ثم أجب 
 
 

 رعــــــــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــــــور -1
 

 مشًســــــــــــا تضــــــــــــحك فــــــــــــوق الــــــــــــدور
 

ــاًل وردة  ــدح طفـــــــــــــــ ــاًل يهـــــــــــــــ  طفـــــــــــــــ
 

 :  هات ما يأتي )أ(
 مفرد: "الدور": ............ . -2 ............. ": يهدي، "............ ": الدورمعنى: " -1
 .................... .": يهدي، ".................... ": فوق مضاد: " -3
 ..... ............": وردة، "................. ": طفل"................. ، ": شمسجمع: " -4

 .........................................................؟ ..............ماذا رسمت نور)ب( 
 ...................................................؟ .............ماذا أهدى الطفل لآلخر)ج( 
 ؟ فاًل وردة"طفاًل يهدي ط –ما الجمال في قول الشاعر: "شمًسا تضحك فوق الدور )د( 

.............................................................................................. 
 ........................................................ اكتب بيتين بعد هذين البيتين. )هـ( 

.............................................................................................. 
 رعــــــــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــــــور -2

 

 ديًكـــــــــــــا يـــــــــــــركض فـــــــــــــوق الســـــــــــــور
 

 وعلـــــــــــــــــــى آنيـــــــــــــــــــة عصـــــــــــــــــــفور
 

 :  هات ما يأتي )أ(
 ...............": يركضمضاد: " -2  .":..............آنية، "..............": يركضمعنى: " -1
 .................... مفرد: "آنية":  -4 .............": سور"، ........... ": عصفورجمع: " -3

 أين يركض الديك؟ ............................................................................)ب( 
 )ج( هات من األبيات ما يدل على أن العصفور مرسوم على إناء.
.................................................................................................... 

 ....................................................؟ ...................بم وصف الشاعر الديك( د)
 ما الجمال في: "يركض فوق السور"؟ ........................................................( هـ)
 ......................................................... ........شيدواسم الن اذكر اسم الشاعر( و)



 
 

    

  
 

 

 

 

 رعــــــــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــــــور -3
 

 فالًحــــــــــــــــا ميشــــــــــــــــي يف الســــــــــــــــاحة
 

ــة   ــع فالحـــــــــــــــــ ــًزا تتبـــــــــــــــــ  عنـــــــــــــــــ
 

ــة   ــا أحلـــــــــــــى أجـــــــــــــواء القريـــــــــــ  مـــــــــــ
 

 يف أعمـــــــــــــــــاقي تبقـــــــــــــــــى حيـــــــــــــــــة
 

 :  هات ما يأتي )أ( 
 .. ، "أحلى": ............. .معنى: "الساحة": ........ ، "عنًزا": ........ ، "تتبع": ...... -1

 "أجواء القرية": ............. ، "أعماقي": ............. ، "تبقى": ............. .       
 ": ........... .حية... ، "....": ...تبقى، ".......... ": أحلى".......... ،": تتبع: "مضاد -2
 اق": ......................  .مفرد: "أجواء": ...................... ،"أعم -3
 جمع: "الساحة": ......... ،"فالحة": ......... ، "القرية": ......... ، "فالح": ......... . -4

 .............................................؟ ....................أين كان الفالح يمشي)ب( 
 ..........................................................؟ ........بم وصف مريم العنز)ج( 

 )د( "حب القرية يسكن قلبي".هات من األبيات ما يدل على المعنى السابق. 
.............................................................................................. 

 ( ما الجمال في: هـ)
 : ................................................................"ما أحلى أجواء القرية" -1
 ................................................................. ":في أعماقي تبقى حية" -2
 
 
 
 



 
 

    

  
 

 

 

 

 استخرج من النص: -1
 

 ، ................ . ثالثة أفعال: ................ ، ................ -1
 ثالثة أسماء: ................ ، ................ ، ................ . -2
 ثالث كلمات بها حرف مضعف: ................ ، ................ ، ................ . -3

 أكمل خريطة الكلمة: -1

 فردات:أكمل شبكة امل -2

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: تبقى
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: يركض 
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 القرية

 

 

 

 الدور 

 

 

 

 

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها: ميشي
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  

 الكلمة يف مجلة:
  

 معناها:  يهدح
  

:مضادها  

  

:نوعها  

  



 
 

    

  
 

 

 

 

 حلل إىل مقاطع صوتية: -3

  الدور:   أجواء: 
  عصفور:   تضحك:

  مشًسا:   تبقى: 
  طفاًل:   رعت: 

  أعماقي:   وردة: 
  عصفور:  آنية: 

 هات على نفس الوزن: -4
 ، ................... .................... ، ...................  :  رسمت 

 حدد معنى )القدس( يف اجلملتني:  -5
  الشمس ساطع.  نور –شمًسا تضحك فوق الدور  نوررسمت  -1

............................................................................................ 
 الولد الكرة.  يلقى –المعلم الدرس  يلقى -2

............................................................................................

 الرسم

 

 

 

 



 

  

  

 
 
 
 
 
 أمساء اإلشارة: 

 :تنقسم إىل نوعني 
 هؤالء [. –هاتان  –هذان  –هذه  –] هذا   أمساء إشارة للقريب:   -1

   .تستخدم مع العاقل وغير العاقل، ما عدا "هؤالء" تستخدم مع العاقل فقط 
 أولئك [. –تلك  –] ذلك    أمساء إشارة للبعيد:   -2

   .تستخدم مع غير العاقل فقط ما عدا "أولئك" مع العاقل 
 املثال االستخدام اسم اإلشارة

 . علم/ هذا  طالبهذا  - تستخدم مع المفرد المذكر. - هذا  -1
 . سيارة/ هذه  طالبةهذه  - تستخدم مع المفرد المؤنث.  - هذه  -2
 . قصص/ هذه  كتبهذه  - تستخدم مع جمع غير عاقل.   - هذه -3
 . كتابان ن/ هذا معلمان نهذا - تستخدم مع المثني المذكر الذي ينتهي بـ )ان(. - هذان  -4
 . معلمتانهاتان  - بـ )تان(. تستخدم مع المثني المؤنث المنتهي - هاتان -5
 .معلمات/ هؤالء  معلمونهؤالء  - تستخدم مع جمع العاقل فقط.  - هؤالء -6

 

 ( استخدم اسم اإلشارة املناسب:1تدريب :) 

 كنيسة. ........... -3  ........... جامعة.  -2  ........... سائح.  -1
 ......... سائحات. -6  .......... طالب.  -5  ........... السماء.  -4
 ....... سائحتان. -9  ........... جامعان.  -8  ........... نموذج.  -7

 ........... مساجد.  -10
 ( أكمل كل مجلة باسم إشارة مناسب:2تدريب :) 

 قائدان. ........... -3  ........... عظماء.  -2  ........... بلدي.  -1
 مصريات. ........ -6  ........... صديقتان.  -5  ........... بساط الريح. -4

 مــــذكـــــرة الـــــنـــــحــــــو

 



 

  

  

 
 ( أكمل مبشار إليه مناسب:3تدريب :) 

 .هذان ........... -3  هذه ...........   -2    هذا ........... -1
 هؤالء ...........  -6  هؤالء ........... -5   هاتان ...........  -4
 أولئك ........... -9   تلك ...........  -8   ذلك ...........  -7
 ( ضع اسم اإلشارة املناسب:4تدريب :) 

 .... برج القاهرة. -3  ........... جنديان.  -2  علم مصر. ...........  -1
 أهرام مصر......  -6  ........... فتاتان.  -5  ........... طبيبان.  -4
 ...... جنود مصر. -9  .... معلمون. ....... -8  ........... سائحة.  -7
 ( حول اجلمل اآلتية إىل املثين وغري ما يلزم:5تدريب :) 

 ..........................................................   هذا قلم جميل.  -1
 ..........................................................  هذا طالب مميز.  -2
 ..........................................................  هذه شجرة مثمرة.  -3
 ..........................................................  هذه طالبة مجتهدة.  -4
 .......................................................... هذه طبيبة تعالج األطفال.  -5
 (: حول اجلمل اآلتية إىل اجلمع وغري ما يلزم:6ب )تدري 

 ..........................................................  هذا طبيب ناجح.  -1
 ..........................................................  هذه شجرة عالية.  -2
 ..........................................................  هذا جندي شجاع. -3
 ..........................................................  هذه سيارة مسرعة.  -4
 ..........................................................  هذه حجرة واسعة.  -5
 .......................................................... هذه طبيبة تعالج األطفال.  -6
 ( 7تدريب :) 

 [اجعل اسم اإلشارة للمثني المذكر مرة وجمع المذكرة مرة أخرى، وغير ما يلزم ]   "هذا معلم مخلص".
1- .....................................  2- ..................................... 
 ( اقرأ ثم أجب: 8تدريب :) 

 

"القاهرة .. تلك المدينة الرائعة، يتوافد إليها السائحون من كل مكان، فهذه األهرامات وهذا برج القاهرة 
   وهؤالء سائحون مسرورين، فحافظ على آثار وطنك".

 : ] اسم إشارة وحدد المشار إليه [.استخرج من الفقرة -1
 ] أكمل باسم إشارة للبعيد ، ثم اجمع الجملة [   مفيد"." ............ الكتاب  -2
 ] اجعل اسم اإلشارة للبعيد وغير ما يلزم [  "هؤالء طالب مجتهدون".  -3



 

  

  

 
 
 
 :ضمائر املتكلم 

  حنن [. –اثنان هما: ] أنا 

 المفرد المؤنث المفرد المذكر تستخدم مع المتكلم  أنا
 جمع المذكر المثني المذكر تستخدم مع المتكلم  نحن

 جمع المؤنث المثني المؤنث
 

 ( ضع ضمري املتكلم املناسب:1تدريب :) 

 .العب ماهر ...... -3  . مسافر...........  -2  . مسافرات...........  -1
 .العبة ماهرة.....  -6  . مسافران..........  -5  . مسافرة...........  -4
 .العبان ماهران. .... -9  . مسافرتان...........  -8  . مسافرون...........  -7

 . العبات ماهرات...........  -10
 ( أكمل كل مجلة 2تدريب :)بضمري متكلم مناسب مع األمساء: 

 متفوقة. ...... -3  ........... متفوقون.  -2  ........... متفوقان.  -1
 ..... متفوق. -6  .......... معلم.  -5  ........... متفوقتان.  -4
   ........... تلميذ مجتهد.  -7
 ( ضمائر املتكلم مع األفعال:3تدريب :) 

 ........... أحافظ على أدواتي.  -2   ........... أذاكر دروسي.  -1
 ة. ........... أمارس الرياض -4   ........... نذاكر دروسنا.  -3
 ........... نمارس الرياضة.  -6   ........... نسمع النصيحة.  -5
 ( أكمل اجلملة بكلمة4تدريب :) :مناسبة 

  نحن ............... -2    أنا ...............  -1
 نحن ............... -4    نحن ............... -3
 نحن ...............  -6    ............... أنا  -5

 



 

  

  

 
 ( ضع اسم  إشارة بدال من ضمري املتكلم:5تدريب :) 

 ..........................................................   أنا أحب وطني. -1
 .......................................................... نحن مهندستان بارعتان. -2
 ..........................................................  نحن فالحات نشيطات.  -3
 ..........................................................  أنا تلميذة نشيطة. -4
 ( ثن وامجع اجلمل اآلتية:6تدريب :) 

 أنا طفلة أحب المالبس. -3 أنا طبيبة ماهرة.  -2 أنا تلميذ مهذب.  -1
 مثني: ................. .................مثني:  مثني: .................
 جمع: ................. جمع: ................. جمع: .................

 ( أكمل مبا هو مطلوب بني القوسني:7تدريب :) 

 ] ضمير متكلم [   ................. العبان.  -1
 ] ضمير متكلم [  ................. تلميذات موهوبات.  -2
 ] اسم إشارة [   ................. فالحتان ماهرتان.  -3
 ] ضمير متكلم [  ................. عمال مصر.  -4
 ] ضمير متكلم [  ................. العب ماهر.  -5
 ] اسم إشارة [  ................. العبتان ماهرتان.  -6
 ( ضع املطلوب مما بني القوسني:8تدريب :) 

 ] اسم إشارة للبعيد [  ................. طائر بين السحاب.  -1
 ] اسم إشارة [  ................. طيور مغردة.  -2
 ] ضمير متكلم [   ................. مهندس نشيط.  -3
 ] ضمير متكلم [  ................. معلمون بارعون.  -4
 ( ضع ضمري متكلم مناسب:9تدريب :) 

 ...... أقول الحق. -3  .........  ناجحان.  -2 .... اقرأ القصص. ..... -1
 ......... ناجح. -6  ......... مهذبة.  -5 ......... نكرم الضيف.  -4
 ......... مهذبتان.  -9  نعطف على الفقير.  -8 ..... نحافظ على المذاكرة. -7



 

  

  

 

 ( اقرأ ثم أجب:10تدريب :) 
 

"أنا أحب أن أقرأ في مادة الدراسات ، ونحن جميًعا نحبها ألنهـا تمـدنا بالمعلومـات الرائعـة ،  -1
 وهذه مادة العلوم وهي مادة جميلة ورائعة ألنها تعرفنا على األشياء". 

  : استخرج)أ( 
 ضمير متكلم جمع ................. ................. ضمير متكلم مفرد -1 
 ........................................... وحدد المشار إليه. اسم إشارة  -2 
 حرف جر .......... -5فعل ................  -4 اسم جمع ................  -3 

 ] حول الجملة إلى المثني المذكر وجمع المذكر [ )ب( "أنا طبيب بارع". 
........................................................................................ 

خرجت مع أبي للنزهة فقابلت زمياًل لي في المدرسة فسلم علينا وقال أنا أحمد وهـذا والـدي " -2
 ". وهذه والدتي، ونحن سعداء بلقائكم اليوم

  : من الفقرة استخرج )أ(
 ....ضمير متكلم جمع ............. ................. ضمير متكلم مفرد -1 
 .................. .........اسم إشارة للمفرد المذكر واسم إشارة للمفرد المؤنث -2 

لى المفرد مرة أخرى [  )ب( "نحن تلميذان".   ] حول الجملة إلى الجمع مرة ، وا 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ( أجب عما يأتي:11تدريب :) 
 

 ] ثن واجمع الجملة السابقة [    "أنا عربي".  -1
 ] ضع ضمير مناسب [  ................ نتعاون.  -2
 اسم اإلشارة ثم اجمع وثن الجملة [] ضع ضمير متكلم بدال من  ذلك طالب متفوق. -3

........................................................................................ 

........................................................................................ 



 

  

  

 

 
 

 :ضمائر املخاطب 

   أنتن [. -أنتم  –أنتما  –أنت  –] أنت 
 مجلة االستخدام الضمري

 أنت طالب مجتهد.  - تستخدم مع المفرد المذكر. - أنت  -1
 أنت طالبة مجتهدة.  - تستخدم مع المفرد المؤنث.  - أنت  -2

 أنتما طالبان مجتهدان  - تستخدم مع المثني المذكر أو المؤنث.   - أنتما -3
 أنتما طالبتان مجتهدتان.   -

 أنتم طالب مجتهدون.   - تستخدم مع جمع المذكر. - أنتم  -4
 أنتن طالبات مجتهدات.  - تستخدم مع جمع المؤنث. - أنتن -5

 

 ( استخدم 1تدريب :)ضمري املخاطب املناسب: 

 .متفوق .......... -3  . نشيطة...........  -2  . مجدون...........  -1
 .العبات.........  -6  . العبان..........  -5  . مجتهدتان...........  -4
 ( أكمل اجلملة باسم مناسب:2تدريب :) 

 أنت ........... . -3  أنتما ........... . -2  أنتم ........... . -1
 ......... .أنتما .. -6  أنت ........... . -5  أنتن ........... . -4
 ( أكمل كل مجلة بضمري خماطب مناسب:3تدريب :) 

 مصريون. ........ -3  ........... مصري.  -2  ........... مصريان.  -1
 ........ مصريات. -6  .......... مصريتان.  -5  ........... مصرية.  -4
 ( ضع ضمري املتكلم بدال من ضمري املخاطب: 4تدريب :) 

 أنتن صديقات وفيات .................. . -2صديق وفي ................... .    أنت  -1
 أنتم أصدقاء أوفياء .................... . -4.   أنتما صديقان وفيان ................. -3
 أنت تلميذ مجتهد ....................... . -6أنت صديقة وفية ................. .      -5

 (: ضع مكان النقط ضمري من ضمائر املخاطب: 5يب )تدر 

 ............. فالحات نشيطات. -2   ............. تلميذة مجتهدة.  -1
 ............. صديقان مخلصان.  -4   ............. العب ماهر.  -3
 ............. العبان ماهران.  -6   ............. أطباء ماهرون.  -5
 

 



 

  

  

 

 ( اجعل الضمري يف اجلمل اآلتية للمثين واجلمع: 6تدريب :) 

 أنت طبيبة بارعة.  -3  أنت مهندس ماهر.  -2  أنا تلميذ نشيط.  -1
 مثني: .................  مثني: ................. مثني: .................
 .................جمع:   جمع: ................. جمع: .................

 ( ضع ضمري املخاطب املناسب: 7تدريب :) 

 ............. أصدقاء.  -3 ............. صديقان.  -2 ........... صديق.  -1
 ............. صديقان.  -6 ............. صديقتان.  -5 ........... صديقة.  -4
 ............. عظماء. -9  ............. أختى.  -8 ........... نائمان.  -7

 ( اقرأ ثم أجب: 8تدريب :) 
 

  "قال المعلم للتالميذ: هذا علم مصر ، وأنت يا محمد ، ارفع العلم ونحن جميًعا ننظر إليك".
 : استخرج من الفقرة )أ(
 اسم إشارة ........ . -3ضمير للمتكلم ......... .    -2 ضمير مخاطب ......... . -1

 ] ثن واجمع الجملة السابقة ، وغير ما يلزم [ )ب( "هذا الدرس مهم". 
 ( ضع ضمري املخاطب بدال من ضمري املتكلم: 9تدريب :) 

 أنا تلميذ مخلص. -3 نحن تلميذان مخلصان.  -2 أنا سباحة ماهرة.  -1
 نحن نقول الحق. -6  نحن رجال مخلصون.  -5  أنا سائق بارع.  -4

 ( اقرأ ثم أجب: 10تدريب :) 
 

"مرض سعيد فذهب أصدقاءه لزيارته فقال: أنتم أصدقاء أوفياء، فقال أصدقاءه، بـل أنـت صـديق 
  عزيز، وهذا واجب علينا ونحن ندعو اهلل لك بالشفاء العاجل".

 : استخرج من الفقرة السابقة)أ( 
 مفرد ................ . ضمير مخاطب لل -2  ضمير للمتكلم ................... .  -1
 اسم إشارة ................... .  -4 ضمير للمخاطب الجمع .............. .  -3

 :ضع ضمري خماطب مناسب)ب( 
 ...... تقرئين كتب نافعة. -3 ........  تساعد الوالدين.  -2 ....... تتعاونان مًعا.  -1

 :أكمل مبا هو مطلوب)ج( 
 ] أكمل بضمير مخاطب [  ....... طبيبان ماهران.  -1
 مخاطب [ –غائب  –] متكلم   "أنت" ضمير .......... . -2



 

  

  

 

 
 

 :ضمائر الغائب 

   هن [. -هم  –هما  –هي  –] هو 
 مجلة االستخدام الضمري

 هو تلميذ ماهر.  - تستخدم مع المفرد المذكر. - هو  -1
 هي تلميذة ماهرة.  - تستخدم مع المفرد المؤنث.  - هي  -2

 هما تلميذان ماهران. - تستخدم مع المثني بنوعيه.   - هما -3
 هما تلميذتان ماهرتان.   -

 هم تالميذ ماهرون.    - تستخدم مع جمع المذكر. - هم  -4
 هن تلميذات ماهرات.  - تستخدم مع جمع المؤنث. - هن -5

 
 

 : جدول الضمائر 
 

 مجع مؤنث مجع مذكر  مثين  مفرد مؤنث  مفرد مذكر  الضمائر
 أنتن  أنتم  أنتما  أنت  أنت  ضمائر املخاطب. -1
 نحن  نحن  نحن  أنا  أنا  ضمائر املتكلم -2
 هن هم  هما  هي  هو  ضمائر الغائب. -3

 
 
 

 ( استخدم ضمري 1تدريب :)املناسب: الغائب 

 .عاملتان ......... -3  . عامالن...........  -2  . عاملة...........  -1
 .عامل.........  -6  . عامالت..........  -5  . عمال...........  -4
 ( 2تدريب :)ثن وامجع اجلملة اآلتية: 

 "هو فنان ماهر".
 ......................................... المثني: 
 ......................................... الجمع: 

 ( 3تدريب :):ثن وامجع اجلملة اآلتية 

 "هي مهندسة بارعة".
 ......................................... المثني: 
 ......................................... الجمع: 

 



 

  

  

 
 ( أكمل بضمري  غائب مناسب:4تدريب :) 

 مخلصتان. ........ -3  ........... مخلصون.  -2  ........... مخلص.  -1
 ........ مخلصات. -6  .......... مخلصة.  -5  ........... مخلصان.  -4
 ( أكمل بضمري  مناسب: ] هم 5تدريب :)–  حنن [: –أنتم 

 .............. ذهبوا إلى المدرسة.  -2  .............. شاركنا في رحلة.  -1
 .............. ذهبنا إلى المدرسة.  -4  .............. شاركتم في رحلة.  -3
 .............. ذهبتم إلى المدرسة. -6  .............. شاركوا في رحلة.  -5
 ( أكمل بضمري  مناسب:6تدريب :) 

 طبيبات ماهرات. ..... -3 ........... تلميذان.  -2 ........... عامل ماهر.  -1
 ........ مهندسة بارعة. -6 .......... العبتان.  -5 ....... أصدقاء مخلصون.  -4
 ( أكمل مبا هو مطلوب:7تدريب :) 

 ] ضمير غائب [   ........... صديق مخلص.  -1
 ] ضمير غائب [ .............. معلمون مخلصون.  -2
 ] ضمير غائب [  .......... طلبة مجتهدات. .... -3
 ] ضمير متكلم [  .............. عمال ماهرون. -4
 ] ضمير مخاطب [   .............. معلمتان.  -5
 ] اسم إشارة للبعيد [  .............. شجرة مثمرة.  -6
 ( استخدم ضمري املتكلم بدال من ضمري الغائب :8تدريب :) 

 ................................................   هي تحب السباحة.  -1
 ................................................    أنا كاتبة.  -2
 ................................................    نحن معلمتان.  -3
 ................................................    نحن نجاران.  -4
 ................................................   نحن شباب الغد.  -5



 

  

  

 ( اقرأ ثم أجب: 9تدريب :) 
 

"أنا معلـم أعمـل فـي مدرسـة، وهـذا هـو صـديقي، وهـذان همـا عـامالن نشـيطان، وهـؤالء معلمـات 
  الوطن".نشيطات، هذه مديرة المدرسة، فكلنا نعمل من أجل خدمة 

 : استخرج من الفقرة)أ( 
 ضمير للغائب المفرد ................ . -2  ضمير للمتكلم ................ .  -1
 ضمير للغائب المثني ................ . -4  اسم إشارة جمع ................ . -3
 اسم إشارة مفرد ................ . -5

 اجعل الجملة للمثني ، والجمع وغير ما يلزم []  )ب( "هذا هو المعلم المخلص". 
 ( اقرأ ثم أجب: 10تدريب :) 

 

"حب الوطن هو أجمل ما نعتز به، فهذا هو وطننا وعماله هم ثروته وأساس نهضته ، العـامالت 
  هن المجتهدات، وأنا وأنت نحترم الجميع، فنحن جميًعا نخدم وطننا".

 كر نوعه [: ] كل ضمير ، واذاستخرج من الفقرة)أ( 
 ] اجعل الجملة للمثني ، والجمع وغير ما يلزم [ )ب( "هذه هي العاملة المجتهدة". 

 ( اقرأ ثم أجب: 11تدريب :) 
 

"وصــل المعلمــون والتالميــذ إلــى الحديقــة، وأخــذ المشــرف يعطــي التعليمــات قــائاًل: هــذه الحديقــة 
النظافـة فقـط هـم المسـئولون عـن نظيفة ويجب أن نتركها نظيفة وهذا دوركم أنـتم، ولـيس عمـال 

  النظافة وأنا واثق على حرصكم على ذلك".
  : استخرج من الفقرة)أ( 
 ضمير متكلم ................ . -2   اسم إشارة ................ .  -1
 ضمير مخاطب ................ . -4  ضمير للغائب................ . -3

 جعل العبارة لجمع المؤنث ، وغير ما يلزم [] ا  )ب( "هذه تلميذة متفوقة". 
........................................................................................ 

 ] اجعل العبارة لجمع المذكر، وغير ما يلزم [  )ج( "هو مهندس بارع". 
........................................................................................ 

 
  



 

  

  

 

 
 

  اسم ، فعل ، حرف [.ينقسم الكالم إىل ثالثة أنواع [ : 
 أوال: االسم:

  هو كلمة تدل على : 
 حيوان، مثل: أسد.  -3 مكان ، مثل: مصر.  -2 إنسان ، مثل: محمد.  -1
 صفة، مثل: جميلة.  -6 زهور.نبات، مثل:  -5 جماد ، مثل: بيت.  -4
  وهناك عالمات لالسم هي : 
 : الكتاب ، العلم ، الطريق. )ال( ، مثل -1
 : رجل ، بناء ، زهورا. التنوين، مثل -2
 : حديقة ، مدرسة ، جميلة. التاء املربوطة )ة(، مثل -3
 : في الطريق، في المساء. إذا كان قبله حرف جر ، مثل -4
 ( 1تدريب :) كل اسم مما يأتي: عليهحدد ما يدل 

 نشيطة ......... . -3  كرسي ........... . -2  العصفور ........... . -1
 سبورة ......... . -6  التلميذ ........... . -5  زهرة ........... . -4
 كتاب ........... . -9  قمح ........... . -8  عائشة ........... . -7

 خيار .......... . -12 عصفورة ........... . -11  فول ........... .  -10
 ( 2تدريب :)إنسان أو حيوان أو نبات  أو مجاد ...( عني كل اسم يف كل مجلة ، وبني نوعه(: 

 تجري فاطمة.  -2   أحمد يرسم حديقة.  -1
 يغرد العصفور.  -4    يزأر األسد.  -3
 غلق النافذة. ن -6    نفتح الباب.  -5
 ذهب الفالح إلى الحقل.  -8   األم رجعت من العمل.  -7

 ثانيا: الفعل:

  هو ما دل على حدث في زمن معين. الفعل : 
  والفعل ثالثة أنواع هي : 
 كتب ، جلس ، قال ، نجح.  فعل ماضي:  -1
 يكتب ، تجلس ، نقول، أقول.  فعل مضارع:  -2
 اكتب ، اجلس ، قل ، احترم.  فعل أمر:  -3

 



 

  

  

 ثالًثا: احلرف:

  هو ما ليس له معنى إال مع غيره. احلرف : 
  احلروف مثل : 

 إلى ، في ، من ، عن ، على ، بـ ، كـ ، لـ.   : حروف اجلر -1 
 أو ، ثم ، فـ.  : العطفحروف  -2 
 لم، لن ، ال.  : حروف النفي -3 
 ( 3تدريب :) أجباقرأ الفقرة ثم: 

 

 "الجـــو معتـــدل، والســـماء صـــافية، تغـــرد الطيـــور، والفـــالح نشـــيط يـــذهب إلـــى الحقـــل صــــباًحا 
  وهو سعيد".

  : استخرج من الفقرة)أ( 
 ضمير غائب ................ . -2   اسم : ................ .  -1
    ................ . فعل مضارع -3

 :أكمل مبا هو مطلوب  بني القوسني)ب( 
 ] ضمير غائب [   .............. فالحة تساعد زوجها.  -1
 ] اسم إشارة [  ذاهبون إلى الحقل. .............. فالحون  -2

 ] اجعل الجملة للمثني والجمع، وغير ما يلزم [  ". هذا طائر مغرد)ج( "
 ( حدد نوع كل فعل مما يأتي:4تدريب :) 

 –أجب  –يستمع  –لعب  –قرأ  –يذاكر  –نجح  – يلعب –تغرد  –نم  –ذاكر  –ذهب  –] يقرأ 
 مأل [. –استيقظ  –يحيط 

 الفعل األمر الفعل املضارع الفعل املاضي
............................ 
............................ 

............................ 

............................ 
............................ 
............................ 

 

 ( اقرأ ثم أجب:5تدريب :) 
 

  على بساط الريح وهو يطير فوق األهرامات". بكار"جلس 
  : استخرج من الفقرة)أ( 
 ................ . فعل ماضي -2  : ................ . إنساناسم  -1
 ................ . فعل مضارع -4   ................ .اسم جماد -3



 

  

  

 
 ( اقرأ ثم أجب:6تدريب :) 

 

 مبييالد تاميلت أوراق الشـجر فرحـة  رائعالجو نسيم  ومألنور الفجر الفضي،  معاستيقظت الدنيا "
  يوم جديد".

 حدد نوع كل  كلمة مما تحته خط.  )أ(
  : استخرج من الفقرة )ب(
 ................ . اسم منون -2   : ................ . فعال -1

    :حدد نوع كل فعل مما يلي)ج( 
 قل: .............. .  قرأ: ..............  يأكل : .............. 

 ] ثن ، واجمع الجملة السابقة ، وغير ما يلزم [ )د( "هذا هو التلميذ المجتهد". 
............................................................................................. 

 ( اقرأ ثم أجب:7تدريب :) 
 

دخــل المعلــم إلــى الفصــل مبتســًما ، وألقــي التحيــة علــى التالميــذ وقــال لهــم: هــل أنــتم مســتعدون "
اإلجابـة وهـو يقـول: بـارك اهلل فـيكم ولنبـدأ لدرس اليوم؟ فأجابوا: نعم نحن مستعدون. ففرح بهذه 

  في شرح الدرس، فانتبهوا معي جيًدا".
  : استخرج من الفقرة )أ(
 ................ . فعل أمر -2  ................ .  ثالثة أسماء -1
  ................ .فعاًل ماضًيا  -4  ................ .ضمير متكلم  -3
 ................ .ضمير مخاطب  -6   ................ .ثالثة حروف  -5
  ................ .اسم إشارة  -8  ................ .فعال مضارًعا  -7
 ( 8تدريب :)ثن وامجع اجلملة اآلتية: 

 "أنت ماهر في عملك". 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

 
  



 

  

  

 

 
 

 اجلملة االمسية:

   ."هي التي تبدأ باسم ، مثل: "القراءة مفيدة 
 اجلملة االمسية: )مكونات اجلملة االمسية(: ركنا

 : هو االسم الذي تبدأ به الجملة. املبتدأ -1 
 : هو االسم الذي يتم به معنى الجملة ويكمل الجملة مع المبتدأ.اخلرب -2 
 ملحوظة:

  ضمة إذا كان مفرًدا. : يكون مرفوًعا دائًما وعالمة رفعه الاملبتدأ 
  يكون مرفوًعا دائًما وعالمة رفعه الضمة إذا كان مفرًدا. اخلرب : 
  أمثلة : 

 )جملة اسمية( صافية السماء  )جملة اسمية( نور العلم
         

   خبر مبتدأ     خبر مبتدأ 
 ( 1تدريب :))حدد نوع كل مجلة مما يأتي )امسية ، فعلية: 

 يطلع الفجر. -3  العدل أساس الملك.  -2  الحق واضح.  -1
 السماء صافية.  -6   يمتد الظل.  -5  الجو معتدل.  -4
 الشواطيء ساحرة.  -9 العمل حق من الحقوق.  -8 مصر بلد السالم.  -7
 ( 2تدريب :)أكمل اجلمل خبرب مناسب: 

 يب ......... . الطب -3  آثارنا ......... .  -2 مصر ......... . -1
 الطبيبة ......... .  -6  السماء ......... .  -5 السائحون ......... . -4
 الصادق ......... .  -9  الحقول ......... . -8 الشواطيء ......... . -7
 ( 3تدريب :)ضع مكان النقط مبتدأ مناسب: 

 مضيء.................  -2  ................ واقف في المحطة.  -1
 ................ أمين.  -4   ................ فاكهة لذيذة.  -3
 ................ متاللئة في السماء.  -6   ................ ظاهر بالليل.  -5

 



 

  

  

 

 ( 4تدريب :)عني املبتدأ واخلرب يف اجلملة اآلتية: 

 المخلص محبوب.  -3  الجو معتدل.  -2  الطالب مجتهد.  -1
 الطيور مغردة.  -6  القراءة مفيدة.  -5  دخار مفيد. اال -4
 الفارس شجاع.  -9  الماء عذب.  -8  البرتقال مفيد.  -7
 ( 5تدريب :)أعرب ما حتته خط: 

 . مفيدةالرياضة  -3  مفيدة.  املكتبة -2  تلميذ ذكي.  بكار -1
 محلق.  الطائر -6 واسعة.  احلديقة -5  . ساطعةالشمس  -4

 

 ( اقرأ ثم أجب:6تدريب :) 
 

  لهم ولوطنهم، فاألبناء هم األمل""العلم نور، لذلك يجتهد التالميذ في طلب العلم، أماًل في مستقبل مشرق 
 :استخرج من الفقرة )أ(
 اسم ، فعل ، حرف.  -2  جملة اسمية ، وبين ركنيها.  -1
 ضمير ، وبين نوعه.  -4    اسم إشارة.  -3

 ] ثن واجمع الجملة السابقة ، وغير ما يلزم [  )ج( "هذا هو التلميذ المجتهد".  
 ( اقرأ ثم أجب:7تدريب :) 

 

مرتفع، تشهد قصة بنائه على عظمة أبناء مصر، يقع السد العالي في أسـوان  بناءالعالي  السد"
 ويقوم بتخزين المياه لوقت الحاجة".

 أعرب ما تحته خط.   )أ(
 :استخرج من الفقرة )ب(
  . .............جملة اسمية  -3 . ............. فعل -2  ............. .  اسم -1

 ] ضمير مخاطب [ .............. تلميذ ذكي. : أكمل مبا هو مطلوب)ج( 

 ] اجعل الجملة للمثني والجمع ، وغير ما يلزم [   )د( "هذا سد يحفظ المياه".
 ] حول الجملة االسمية إلى فعلية [ )هـ( "يجري نهر النيل في مصر". 

 ( اقرأ ثم أجب:8تدريب :) 
 

معتمة، وهي تدور حول الشمس في مدارات محددة، عدد الكواكب حول الشمس  أجسام الكواكب"
  ثمانية".

 أعرب ما تحته خط.   )أ(
 :استخرج من الفقرة )ب(
 . ...........جملة اسمية وحدد ركنيها  -3 . ........... فعال -2 ........... .  اسًما -1

 : حدد اخلرب يف اجلمل اآلتية)ج( 
 الشمس مركز المجموعة الشمسية. -2   كوكب األرض كوكب مائي. -1



 

  

  

 

 
 

 اجلملة الفعلية:

  ."هي كل جملة تبدأ بفعل، مثل: "يزرع الفالح األرض 
 أركان اجلملة الفعلية: )مكونات اجلملة الفعلية(:

 .] تتكون الجملة الفعلية من ركنين هما: ] الفعل + الفاعل 
  أمثلة : 

 الفصل التالميذ دخل   األرض الفالح   زرع
       

 مفعول به فاعل  فعل   مفعول به فاعل  فعل 
 ملحوظة:

 قد يأتي في الجملة مفعول به ، وقد تكون بدون مفعول به، مثل:  -1
 "بدون مفعول".  طلع الفجر ، أشرقت الشمس ، غرد العصافير  

 الفاعل دائًما مرفوع وعالمة رفعه الضمة إذا كان مفرًدا. -2
 ( 1تدريب :))حدد نوع اجلملة )امسية ، فعلية: 

 الجمهور هتف للفريق. -3 الالعب هدًفا.أحرز  -2  يقرأ التلميذ القصة.  -1
 شاهد الجمهور المباراة. -6 زين التالميذ الفصل.  -5  يحترم التلميذ معلمه.  -4
 ( 2تدريب :)أكمل بفعل مناسب: 

 ......... أبي من العمل.  -2  ......... التالميذ الدرس.  -1
 دروسهم. ......... التالميذ -4  ......... التالميذ األهرام.  -3
 ( 3تدريب :)حدد الفعل والفاعل واملفعول به إن وجد: 

 أشرقت الشمس.  -3 تدعو األم ربها.  -2  يلعب التالميذ الكرة.  -1
 تمطر السماء.  -6 يذاكر التلميذ دروسه. -5  تعبر الفتاة الطريق.  -4
 ( 4تدريب :)حدد نوع اجلملة اآلتية وحدد ركنيها: 

 الطائر مغرد بصوت جميل.  -2   الربيع.  تتفتح األزهار في -1
 مكتبة المدرسة مفيدة.  -4   يذهب التلميذ إلى المدرسة.  -3

 



 

  

  

 

 ( 5تدريب :)اقرأ ثم أجب: 
 

فاخضــر الشــجر، ونشــط الطيــر، وامــتألت الحــدائق بالنــاس، فــالربيع فصــل الجمــال،  الربيييع"جــاء 
 فيه صافية، والهواء ينعش النفس".  السماء

 أعرب ما تحته خط.   )أ(
 :استخرج من الفقرة )ب(
 . ...........حرًفا  -3  . ........... فعال -2   ........... . اسًما -1

 ] ثن واجمع ، وغير ما يلزم [ )ج( "هذا عالم جليل".
.............................................................................................. 

 ( 6تدريب :)اقرأ ثم أجب: 
 

 ، وليلـــــة طويـــــل، ويحتـــــاج الفقـــــراء فـــــي هـــــذا الوقـــــت إلـــــى المعونـــــة بالطعـــــام  بيييييارد الشيييييتاء"
 والملبس والغطاء". 

 أعرب ما تحته خط.   )أ(
 :استخرج من الفقرة (ب)
 .......... ...........اسم إشارة  -2 .......... ...........جملة اسمية وحدد ركنيها  -1
 ................ ...........اسًما  -4 .....................جملة فعلية وحدد ركنيها  -3

 ] أكمل بضمير مخاطب مكان النقط [ .......... تاجر أمين. ...........)ج( 
 ] ثن واجمع الجملة السابقة ، وغير ما يلزم [ )ج( "هذا رجل كريم يساعد الفقراء". 

 ( 7تدريب :) أجباقرأ ثم: 
 

من العش مغردة عن رزقها ، ويـذهب العمـال إلـى أعمـالهم ، ويسـير األطفـال وسـط  الطيور خترج"
 األزهار يمرحون سعداء، ويستنشقون الهواء النقي". 

 أعرب ما تحته خط.   )أ(
 :استخرج من الفقرة (ب)
   ...... ..........فعل  -3......    .........اسم  -2 ...... .........جملة فعلية  -1

 ] ثن واجمع الجملة السابقة ، وغير ما يلزم [ )ج( "هذا هو الطالب المثالي". 
 ( 8تدريب :)أعرب اجلمل اآلتية: 

 هذه مكتبة جميلة.  -2  نصح المعلم التالميذ.  -1
 يلعب األوالد في النادي.  -4   العلم نور.  -3
 كتاب الجديد مفيد. ال -7 الحديقة واسعة.  -6  يزرع الفالح األرض.  -5



 

  

  

 
 ( 9تدريب :)اقرأ ثم أجب: 

 

إليها لقراءة الكتب القيمة، وهي تقع جانب معمل مناهل  التالميذ، ويذهب  مفيدة"مكتبة المدرسة 
 المعرفة ، فاحرص على دخولها ، وال تهمل كتاًبا تعود إليك فائدته". 

 أعرب ما تحته خط.   )أ(
 :استخرج من الفقرة (ب)
   ..... ..........فعل مضارع  -3.....    .........فعل أمر  -2 ...... ........اسم   -1

 : ............. تالميذ نذهب  إلى المدرسة.   ] ضمير متكلم [أكمل باملطلوب بني القوسني)ج( 
 ] اجعل الجملة للمثني والجمع ، وغير ما يلزم [  )د( "هذه مكتبة مفيدة". 

 ( 10تدريب :)أجب اقرأ ثم: 
 

التلميـذ مبكـًرا، ركـب الحافلـة إلـى المدرسـة، فيسـمع شـرح الـدروس مــن  يصيحو ،  الشيم  "تشـرق 
 المعلمين ، لينهض ببالده". 

 أعرب ما تحته خط.   )أ(
 :استخرج من الفقرة (ب)
 جملتين فعليتن وحدد الفعل والفاعل ..................................................... -1

............................................................................................. 
 ] اجعل الفاعل في الجملة السابقة مبتدأ [  "يلعب األوالد في النادي".  )ج(

............................................................................................. 
 ( 11تدريب :)اقرأ ثم أجب: 

 

"يفرح الناس بالمطر، فهـو يحمـل معـه الخيـر حيـث يـروى الـزرع ، ويعـم الخيـر، فبـدون المـاء ال 
 تستمر الحياة على هذه األرض". 

 :استخرج من الفقرة )أ(
 اسم ، فعل ، حرف ...................................................................... -1
 اسم إشارة .............................................................................. -2
 .................جملة فعلية وحدد ركنيها ............................................... -3
 ضميرًا ، وبين نوعه .................................................................... -4



 

  

  

 

 
 

 ظرف الزمان: -1

   .اسم منصوب يذكر لبيان زمن حدوث الفعل الذي قبله 
  نهاًرا ، ظهرًا ، عصًرا ، فجًرا ، عاًما ، شهرًا ،  : ] صباًحا ، مساءً ومن أمثلة ظرف الزمان ،

 صيًفا ، شتاًء ، ربيًعا ، خريًفا ، مبكًر ، .... [.
 ظرف املكان:  -2

   .اسم منصوب يذكر لبيان مكان حدوث الفعل الذي قبله 
   أمام، خلف، تحت، يمين، شمال، جنوب، شرق، غرب، بين، .... [.املكانومن أمثلة ظرف [ : 
 ( 1تدريب :):أكمل بظرف مناسب 

 وقفت ......... بيت األسد.  -2 حضر التالميذ إلى المدرسة ......... .  -1
 قفز الفرد ......... الشجرة.  -4   تسقط األمطار ......... . -3
 يغوص التمساح ......... الماء.  -6  نذهب إلى الشواطيء ......... . -5
 ( 2تدريب :)ان مناسباستخدم ظرف مك: 

 استيقظت من نومي ......... . -2  وقف المعلم ......... التالميذ.  -1
 ذاكرت دروس ......... . -4  جلس بكار ......... بساط الريح.  -3
 رجعت من المدرسة ......... . -6   وقع القلم ......... المكتب.  -5
 ( 3تدريب :)استخرج الظرف وبني نوعه: 

 يقف األستاذ أمام التالميذ.  -2    تتفتح األزهار ربيًعا.  -1
 تطير الطيارة فوق السحاب.  -4   تجري الغواصة تحت الماء.  -3
 تذهب إلى الشواطيء صيًفا.  -6   تشرق الشمس صباًحا.  -5
 

 



 

  

  

 ( 4تدريب :)اقرأ ثم أجب: 
 

 إلى المدرسة صباًحا ، مدرستي هي موضع حبي وتقديري".  التلميذ"يذهب 

 أعرب ما تحته خط.   )أ(
 :استخرج من الفقرة )ب(
 . ...........حرًفا  -3  . ........... فعال -2   ........... . اسًما -1
   . ........... ضميرًا -5   ........... . ظرًفا -4

 : أكمل مبا هو مطلوب بني القوسني)ج( 
 ] ظرف مكان [   الكتب ................. المكتب.  -1
 ] ظرف زمان [ أذهب إلى المدرسة ................... .  -2
 ( 5تدريب :)اقرأ ثم أجب: 

 

موقع متوسط بين قارات العالم القديم، وقد زادت موقعها أهميـة قنـاة السـويس التـي  صاحبة مصر"
 تعبرها السفن صيًفا وشتاًء".  ربطت بين البحرين المتوسط واألحمر

 أعرب ما تحته خط.   )أ(
 :استخرج من الفقرة (ب)
 . ...........جملة فعلية  -3 . ........... فعال -2    ........... . اسًما -1
 . ........... ظرف مكان -6 . ....... ظرف زمان -5 ......... . جملة اسمية -4
 ( 6تدريب :)أعرب اجلمل اآلتية: 

 يظهر القمر لياًل. -2   طار العصفور غرًبا.  -1
 تشرق الشمس صباًحا.  -4   تعود الطيور مساًء. -3
 ( 7تدريب :)أعرب ما حتته خط: 

   القوارب.  فوقالجنود  عرب -1
 النافورة ساعة.  أماماألوالد  جل  -2
 .لياًلإلى أعشاشها  الطيورتأوي  -3


